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“A  viagem  não  começa  quando  se  percorrem

distâncias, mas quando se atravessam as nossas

fronteiras interiores.”

Mia Couto

“Os viajantes e seus graus. — Entre os viajantes

devemos distinguir cinco graus: os do primeiro, o

mais baixo, são aqueles que viajam e são vistos

—  são  viajados,  na  verdade,  e  praticamente

cegos; os do grau seguinte vêem a si mesmos no

mundo,  realmente;  os  terceiros  vivenciam  algo

como  conseqüência  do  que  vêem;  os  quartos

assimilam o  vivenciado  e  o  carregam consigo;

há,  por  fim,  alguns  indivíduos  de  elevada

energia, que, após terem vivenciado e assimilado

o que foi visto, têm de necessariamente dar-lhe

vida  de  novo,  em  obras  e  ações,  tão  logo

retornem para casa.  — De modo igual  a esses

cinco tipos de viajantes vão todos os homens pela

jornada  da  vida,  os  mais  baixos  como  seres

puramente  passivos,  os  mais  elevados  como os

que  agem  e  se  exprimem  inteiramente,  sem

nenhum resíduo de eventos internos.”

Friedrich Nietzsche

“Jamais  se  deve  confundir  uma  cidade  com  o

discurso  que  a  descreve.  Contudo,  existe  uma

ligação entre eles.”

Italo Calvino



RESUMO

A pesquisa em tela visa analisar as relações entre Leitura, Literatura e Cidade, para isso parte

da  criação poética  de  Elmo Elton,  poeta  capixaba  que escreveu sobre  Vitória,  capital  do

Estado do Espírito  Santo,  entre  as  décadas  de 1940 e  1980.  As obras  do poeta  suscitam

discussões a respeito das contradições que suas poesias apresentam em relação à cidade que

cantava.  Essas  contradições  são exploradas  de acordo com o nosso referencial  teórico do

Direito  à  Literatura e do Direito  à Cidade.  Metodologicamente,  buscou-se o diálogo com

outros professores de uma escola pública da Serra-ES,  na tentativa de elaborar um produto

educacional que abordasse esses direitos de maneira interdisciplinar,  os dados produzidos a

partir da análise narrativa sob a ótica bakhtiniana apontam para a necessidade da integração

entre as práticas de leitura na educação básica e a área de humanidades.

Palavras-chave: Leitura. Literatura. Poesia. Cidade. Ensino. Elmo Elton.



ABSTRACT

The research on the screen seeks to analyze the relations between Reading, Literature and City, for

this, part of the poetic creation of Elmo Elton, a poet from Espírito Santo who wrote about Vitória,

capital  of  the  State  of  Espírito  Santo,  between the 1940s and 1980s.The works of  the  poet  raise

discussions about the contradictions that his poetry presents in relation to the city he sang. These

contradictions are explored in accordance with our theoretical framework of the Right to Literature

and the Right to the City. Methodologically, it was sought the dialogue with other teachers of a public

school of the Serra-ES, in an attempt to elaborate an educational product that approached these rights

in an interdisciplinary way, the data produced from the narrative analysis from Bakhtin's point of view

of the integration between reading practices in basic education and the humanities area.

Keywords: Reading. Literature. Poetry. City. Teaching. Elmo Elton.
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1 INTRODUÇÃO1

A imagem é simples: uma calçada e seus passantes. De um lado, carros, muitos carros. Cada

um com suas histórias, dentro e fora. Há também motos e seus cavaleiros urbanos. Todos têm

suas histórias. Do outro lado, o mar. Verde musgo, escuro, fétido, mas o mar, preso entre as

ilhas,  manso,  quase modorrento,  na sua parcimônia  urbana.  Resignado a ser  paisagem de

cidade portuária. Depois dos carros, edifícios. Várias cores, formatos, gentes. Cada um tem a

sua história. 

Nessa  cidade  de  histórias,  quais  me  tocam,  me  pertencem,  estão  entranhadas  em  mim?

Respondo sem rodeios: muitas, e de diferentes formas. Aqui, uma memória, ali, uma cicatriz,

acolá, amores, cenas da vida. Mas como essas coisas foram parar lá? Quem as colocou lá

dentro? Simples, novamente: Eu. Toda essa cidade me pertence, me sinto embebido na água

do porto, meus cabelos cheiram a maresia da ilha, minhas unhas têm o lodo das pedras, meus

pés estão cortados pelas cascas de sururu, minhas juntas rangem como os telhados coloniais

dos casarões do Centro. Cada praça, cada rua, cada estátua tem um pouco de mim, e em mim

há muito deles. Sou uma parte que saiu da cidade, mas que insiste em retornar, que sente fome

do pão que a  cidade  amassou.  Estou  de  volta,  nesse  texto,  e  seguirei  caminhando,  pelas

memórias,  tomado pelas mãos como Dante conduzido pelo inferno por Virgílio,  mas meu

mestre  será outro:  Elmo Elton,  "o poeta  da cidade".  Ninguém melhor  como guia  do que

aquele que ama. Como o amante conhece o corpo da mulher, Elton conhece cada palmo de

sua musa. 

Descobri  em  Elmo  Elton  outro  amante  da  cidade.  Não  me  senti  traído,  pelo  contrário,

descobri um irmão, e, juntos, cada um ao seu tempo, amamos Vitória, desejamos Vitória, a

tivemos nos braços e dormimos em seu colo. Palpamos-lhe os seios, tirando dela o sustento,

depois a deixamos, à sorte de seus outros amores, tal qual a prostituta, mas cada um de nós

deixa em Vitória um pouco de si e leva muito dela.

As mais tenras lembranças remetem à cidade afanosa. Dela era retirada parte do sustento da

minúscula sagrada família. Lembro-me do caminho todos os dias percorrido à mão de minha

1 A opção pelo discurso em primeira pessoa deu-se pelo caráter memorialístico desta parte do trabalho. Por
se tratar de uma recuperação de parte do caminho percorrido até a chegada ao mestrado, o discurso em primeira
pessoa mostrou-se mais autêntico, mais subjetivo. Como buscamos, durante toda esta pesquisa, a escuta das
diferentes vozes do texto, neste momento o leitor poderá dar tempo de fala ao pesquisador, ouvindo um pouco de
sua história e dos caminhos que o trouxeram até aqui. 
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mãe, enquanto meu pai lograva seus dias em outras praças laboriosas. Passar o dia todo na

cidade era um tormento para uma criança acostumada com a velocidade das ruas da periferia.

Vitória tem seu próprio ritmo, sua marcha, seu compasso. Só entenderia isso na juventude. 

Passava o dia todo em um casarão em frente  à  igreja do Carmo, e todos os dias realizava

serviços  que  testavam as  minhas  aptidões,  comprar  pão,  jornal,  descobrir  um número  de

telefone  (naquele  tempo,  nem os  ricos  de  Vitória  tinham  internet).  Todos  esses  afazeres

comprovavam a capacidade e a serventia do filho da empregada. Porém, os momentos mais

intensos eram durante as entradas e saídas dos alunos do antigo Colégio Nacional. Aquele

mundaréu de adolescentes e jovens deixando a escola, acompanhados de seus pais. A maioria

indo buscá-los em seus automóveis, que formavam longa fila, na Rua Coutinho Mascarenhas.

Naquele tempo, aqueles meninos que saíam da escola, uma das mais tradicionais do Estado,

estavam destinados a trilhar caminhos brilhantes, universidade, cargos públicos, viagens pelo

mundo, todo um leque de possibilidades a sua frente, bem diferentes dos filhos pobres desta

terra. A nós cabiam sonhos mais simples: um emprego digno, uma casa, família. O acesso à

UFES, a única universidade onde não se pagava para estudar, por exemplo, era sonho de gente

com mania de grandeza. Não se falava nas escolas públicas sobre os cursos superiores, aliás,

na escola nem se falava em universidade, a nós estavam destinados os serviços braçais, as

profissões liberais,  as condições materiais mais elementares. Sonhar para quê, se a Vitória

estava destinada a uns poucos? Só muitos anos depois se abririam as portas da universidade à

população  mais  carente,  o  que  ativaria  o  sonho de  ser  o  primeiro  da  família  a  ter  curso

superior. 

O  ensino  básico,  iniciado  no  Centro,  em  uma  escola  destinada  à  população  carente,  e

finalizado na periferia, foi tão carente quanto os nossos recursos, em contrapartida, riquíssimo

em experiências de solidariedade e generosidade. Aquilo que o Estado não oferecia, enquanto

obrigação, era suprido com a ajuda dos pais e mães da escola: cadeiras, lanches, cadernos,

tudo  era  compartilhado.  Isso  me  fez  perceber  e  valorizar  o  espaço  escolar.  Talvez  tenha

nascido aí a vocação docente, da necessidade de retribuir a humanidade com que fomos, eu e

os demais colegas, tratados na escola. 

Com o tempo, não precisei mais acompanhar minha mãe, já conseguia me virar sozinho e

Vitória ficou esquecida, mas deixou sua cicatriz na alma. 
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Só voltaria  à  cidade em ocasiões  excepcionais,  compras  no grande polo têxtil  da capital,

pagamento de contas específicas, serviços bancários, nada que deixasse qualquer marca, eram

visitas rápidas, o sentimento estava amortecido. 

Depois de muitos anos, a cidade voltou a fazer parte da minha vida. Fui obrigado a buscar

nela outra fonte, não mais de pão, mas de saber. Como se, na cidade, “a sabedoria clamasse

em  alta  voz  nas  ruas,  erguesse  a  voz  nas  praças  públicas”,  como  disse  o  provérbio  de

Salomão, o pré-vestibular foi o caminho de volta, e a literatura a ponte definitiva que nos

ligaria. Foi durante as aulas de literatura que aprendi a gostar das palavras, antes tão distantes

e frias,  passaram agora a acalentar  a existência simples.  Os textos que o professor Raoni

Huapaya lia durante as aulas entravam pelos ouvidos e desciam ao coração, de lá, nunca mais

saíram os  versos  de João Cabral  de Melo Neto,  em seu  Auto do Frade  (1994),  com seu

meirinho repetindo a condenação de Frei Caneca; a voz bucólica de Tomás Antônio Gonzaga

cantando sua Marilia de Dirceu (1998); as narrativas sensuais e ao mesmo tempo abjetas de

Adolfo Caminha em O bom crioulo (1998) e de Rubem Fonseca no Feliz ano novo (1989); a

poesia complexa de Ana Cristina César em A teus pés (1998). Esses livros abriram caminho a

muitos outros, mas cumpre destacar outros dois autores e suas obras: Machado de Assis e

Rubem  Braga.  Os  escritos  do  “bruxo  do  Cosme  Velho”  e  do  “fazendeiro  do  ar”  foram

fundamentais  para  a  minha  formação  como  leitor.  Em Machado  comecei  a  compreender

melhor a natureza humana e suas contradições e em Rubem Braga passei a perceber a beleza

do cotidiano. 

Os  personagens  machadianos  são  sempre  elencados  entre  os  mais  célebres  da  literatura

nacional, quiçá mundial. Um dos que mais me chamam a atenção é Capitu. Com seus “olhos

de cigana oblíqua e dissimulada” conseguia o que queria e era, em pleno século XIX, o lado

forte da relação. Já nas crônicas de Rubem Braga, a beleza se apresenta nas formas simples de

uma  “borboleta  amarela”  ou  na  plumagem  do  “pavão”.  A forma  de  falar  das  coisas  do

cotidiano do cachoeirense o transformou, sem favor algum, no maior cronista brasileiro.

Durante o pré-vestibular, fazia visitas à livraria do professor Raoni e as conversas, que mais

pareciam aulas, sobre os livros e seus autores, duravam horas. Queria todos os livros, mas

alguns poucos “cabiam no bolso”. O pré-vestibular acabou, a livraria acabou, mas ficou o

amor pelos livros e uma decisão: a opção pela docência em literatura. 

Comecei o curso de Letras Português/Inglês, também em Vitória. Essa é minha sina, voltar

sempre à cidade em busca de algo. Às vezes, acho que a cidade me deu muito mais do que eu
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possa retribuir. Com o curso, vieram outras excursões pela cidade. Conheci a vida noturna da

capital.  A Estação  Porto  era  o  ponto  de  encontro  dos  amigos  da  faculdade.  Depois  das

apresentações, rápidas caminhadas em busca de bebida e de comida, “andar aqui à  noite é

perigoso”,  diziam os  mais  conservadores.  Que  nada,  as  ruas  da  infância  continuavam,  e

continuam  as  mesmas.  As  pessoas  mudam,  a  cidade  permanece.  O  curso  de  Letras

Português/Inglês me deu muito da literatura nacional. Nas sempre engraçadíssimas aulas da

professora Rose, conheci a poesia “maldita”  de Glauco Matoso,  “herdeiro”  de Gregório de

Mattos; da literatura portuguesa, com a gentileza desbocada de Vera Márcia e suas leituras

minuciosas de Camões e Fernando Pessoa; da literatura inglesa, nas aventuras de Tom Sawyer

e  Mark Twain,  da  geração  beat  de  Jack  Kerouac  e  seus  contemporâneos,  da  linguística,

semântica, didática e muito mais. Porém, ficou a lacuna da nossa literatura, aquela que fala de

mim, que fala das minhas inquietações das minhas angústias nesta “cidade presépio”. Senti o

golpe, fui buscar em outras bocas o que não encontrei ali. Não as encontrei, parecia que todo

mundo  tinha  virado  as  costas  para  a  “ilha  maviosa”.  Fim de  curso,  fim de  festa.  Outra

despedida. Essa foi apenas um até logo. Eu voltei. Na mesma faculdade, fiz a pós-graduação

em Estudos da Linguagem. Parecia que o filme se repetiria: gramática, linguística, semântica

etc.,  etc.,  mas um dia isso mudou.  Entrou na sala  um sujeito  grave,  de  bigode,  grisalho.

Alguns diziam conhecê-lo, eu não tinha ideia de quem fosse. Grata surpresa. O professor era

um dos grandes especialistas em literatura feita por capixabas, além de ser o presidente da

Academia Espírito-santense de Letras: Francisco Aurelio Ribeiro. 

Foi por intermédio dele que as letras capixabas ganharam minha atenção. Lembro-me bem do

primeiro texto que analisei,  uma crônica da saudosa Maria Beatriz  Abaurre que falava do

Penedo. Aquela penha fria e colossal, que sempre atraiu meus olhares pueris, ganhara um

outro sentido na “voz” da cronista. Ela tornava-o “humano”, falava de um arbusto que lhe

nasceu no topo, como um sinal de resistência. Confesso que já tinha visto o tal arbusto, mas

só ver não adianta, é preciso sorver a imagem, e a autora me fez rever a coroa de louros à tez

do Penedo, como um herói grego premiado pelos deuses.

Depois do primeiro texto, vieram muito outros. Não fiquei apenas com os cronistas, que por

sinal formam uma seleção memorável. Passei a ler  Geir Campos, Narciso Araújo,  Afonso

Claudio, Miguel Marvilla, e tantos outros, que já nos deixaram. Entre os vivos, me deleito

com os textos de Jeanne Bilich - minha bruxa favorita -,Samuel Duarte, mestre dos topônimos

capixabas, Marcos Tavares, Jorge Elias Neto, Adilson Vilaça e do próprio Francisco, o Marco

Polo das letras capixabas, segundo Anaximandro Amorim, outro valor da nossa literatura. 
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Após o fim da pós-graduação, veio a aprovação no concurso para professor da Secretaria de

Educação do Estado do Espírito Santo.  O desejo pela docência realizava-se. A escola que

escolhi para lecionar foi aquela em que cursei o Ensino Médio. Alguns profissionais que me

recepcionaram foram meus professores, o que tornou o ambiente muito familiar. Ambientado

e sempre trocando experiências com colegas da área de ensino das linguagens, comecei a

questioná-los sobre o ensino da literatura produzida no Espírito Santo. Um dos professores,

que é carioca, respondeu-me que nada sabia sobre a literatura feita aqui. Outra, que é do Piauí,

idem. Esses não me surpreenderam, pois como se formaram em faculdades de outros Estados,

não era de se admirar que nada soubessem sobre a literatura daqui. Os que mais chamaram a

minha atenção foram os colegas formados no Espírito Santo, que, além de não saberem, não

demonstraram nenhum interesse pelo assunto, pois os estrangeiros ao menos pediram ajuda

para descobrirem sobre nossa literatura.  Depois dessa experiência, decidi que nenhum dos

meus alunos sairia da escola sem conhecer, ao menos um pouco, os nossos autores e obras. 

Além  da  aprovação  no  concurso,  surgiu  a  oportunidade  de  trabalhar  voluntariamente  na

Academia Espírito-santense de Letras. Não tive dúvidas, ofertei  um dia da minha semana

àquela casa de letras, e o faço até hoje. Ali percebi a chance de conhecer e fazer meus alunos

conhecerem alguns dos autores citados acima. Com a ajuda dos colegas de profissão, levamos

alguns deles  à  escola, outros conhecemos em eventos, palestras, rodas de leitura que de tão

pouco divulgados, só soubemos por causa do trabalho na academia. 

Mas, além de apresentar os autores aos meus alunos, faltavam estudos mais aprofundados,

uma  obra  sobre  a  qual  me  debruçar  e  a  encontrei  durante  as  arrumações  que  fazia  na

Academia de Letras. Descobri uma caixa com a correspondência de Elmo Elton. Professor

Francisco me incumbiu a tarefa de digitalizar aqueles documentos. Durante o trabalho, surgiu

a curiosidade: quem foi Elmo Elton? Ao procurar por sua obra, encontrei-a toda, a minha

disposição. Elmo Elton falava, em seus primeiros poemas publicados, do homem do mar, da

rendeira  à  beira do cais esperando, do seu amor por Vitória e da saudade da ilha, falava de

outros capixabas que amavam a cidade. Por isso, também falava de mim. Na segunda fase de

sua obra, adere  à  influência parnasiana - talvez por causa de sua pesquisa biográfica sobre

Olavo Bilac e sobre a família de Alberto de Oliveira, dois expoentes da escola parnasiana

brasileira - e escreve sonetos ao estilo beletrista do século XIX. Como biógrafo foi muito

elogiado  pela  “honestidade  de sua obra”.  Nessa fase,  Elton  residia  no Rio  de  Janeiro.  A

terceira fase de seus escritos se dá na década de 1980, quando volta para sua cidade natal.

Passa  a  escrever  sobre  as  igrejas  da  capital  capixaba,  as  ruas,  os  logradouros,  os  tipos
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populares etc. Essa é talvez a fase com que mais me identifico, pois andando pela cidade,

sempre me deparei com os monumentos, as igrejas, os nomes das ruas, mas nunca, antes de

conhecer a obra de Elton,  tinha me atentado para a origem daqueles signos citadinos que

inundaram meus olhos e povoam minha memória. 

Após completar o serviço a mim delegado, nunca mais parei de ler Elmo Elton. Essas leituras

renderam a honra e a responsabilidade de organizar uma edição da Coleção Roberto Almada

que falasse dele. Aceitei sem pestanejar. Durante a pesquisa para o livro, mergulhei na obra do

poeta, e posso dizer que os pés continuam com a areia da poesia praieira, as narinas ainda

sentem o cheiro da maresia vitoriana e nos ouvidos, o barulho da maré continua soando. 

No lançamento do livro,  tive a sorte de acontecer paralelamente outro evento sobre Elmo

Elton,  a exposição “Elmo Elton,  o colecionador”,  que expunha outra faceta  do “poeta da

cidade”. Durante o lançamento, fui convidado a falar do livro, e o que disse naquela ocasião

continua sendo meu objetivo: “Elmo lutou para preservar a memória da Cidade, hoje, a cidade

deve lutar para preservar a memória dele”. 

Com a publicação,  percebi que ainda não conseguira alcançar os professores da educação

básica,  haja  vista  a  ínfima participação no lançamento  do  livro.  Foi  então  que  percebi  a

importância de realizar oficinas de formação sobre a obra de Elmo Elton e de outros autores

capixabas. Nesse sentido, surge como uma forma de divulgar essa obra e formar profissionais

capacitados para lidar com ela, o Mestrado Profissional em Ensino de Humanidades e a linha

de pesquisa formação de professores. Nele, poderíamos explorar a obra e discutir, com outros

profissionais,  maneiras  interdisciplinares  de  trabalhar  a  história  e  a  literatura  brasileira

produzida no Espírito Santos através dos escritos de Elmo Elton.

Com isso traçamos como objeto desta pesquisa, a partir da prática docente no ensino médio da

rede estadual de ensino do Estado do Espírito Santo, em diálogos com outros professores de

língua portuguesa e de outras disciplinas,  a produção de material  educativo que auxilie  o

trabalho com a literatura local.

Percebendo  essa  lacuna  na  produção  de  material  didático  para  o  trabalho  com  a  leitura

literária,  tanto  nacional,  quanto  capixaba,  e  a  oportunidade  de  contribuir  na  formação de

professores-leitores, nos questionamos: Como a leitura literária tem sido trabalhada em sala

de aula no ensino médio? O que o professor de língua portuguesa do ensino médio sabe sobre

os autores e as obras literárias do Espírito Santo? Como capacitar professores a trabalhar a
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leitura  literária  e  a  literatura  feitas  pelos  capixabas  no  ensino  médio  de  maneira

interdisciplinar? 

Para  tentar  amenizar  essa  dificuldade,  propomo-nos  a  trabalhar  com  a  obra  poética  do

capixaba Elmo Elton, denominado o "poeta da cidade",  pois percebemos em sua escrita a

valorização da cidade de Vitória, capital do Espírito Santo. Assim, além de exercitar a leitura

literária, partindo de um trabalho poético de grande valor, buscamos o estudo da cidade a

partir do olhar da poesia. 

OBJETIVOS

OBJETIVO GERAL

 Compreender como a leitura da obra poética de Elmo Elton em diálogo com a cidade

pode  potencializar  as  práticas  de  leitura  literária  no  ensino  médio  de  uma escola

pública na cidade de Serra/ES. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Analisar o espaço ocupado no Currículo Básico da Escola Estadual do Espírito Santo

no ensino médio pela leitura literária e pela literatura produzida neste estado;

 Apresentar  a  obra  de  Elmo Elton  aos  professores  de  humanidades  de  uma escola

pública de ensino médio, da rede estadual do Estado do Espírito Santo, como subsídio

para um projeto interdisciplinar entre a literatura e suas conexões com a cidade;

 Reconhecer a presença da cidade de Vitória/ES na obra poética de Elmo Elton;

 Relacionar a criação poética de Elmo Elton às contradições sócio-históricas presentes

na cidade;

 Criar dialogicamente um livro paradidático e um caderno de interações dialógicas que

apresentem  a  obra  de  Elmo  Elton  em  sua  relação  com  a  cidade  e  o  ensino  das

humanidades. 

A fim de organizar e construir tais objetivos, nosso trabalho estrutura-se da seguinte maneira:

No primeiro capítulo apresentamos as pesquisas que já foram realizadas na área, as quais nos

apontaram caminhos possíveis a serem seguidos. No segundo capítulo, os nossos referenciais

teóricos que estabelecem as relações entre a poesia e a Cidade, as questões éticas e estéticas

que definem a poesia citadina e seus personagens. Nesse capítulo, a obra A Cidade Polifônica,

de Massimo Canevacci (1993) orientou nossos passos na caminhada numa cidade repleta de

vozes e discursos que só poderiam ser distinguidos ao se perder por ela, como fez o próprio
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antropólogo  ao  se  perder  por  São Paulo,  em uma de  suas  visitas  ao  Brasil;  ainda  nesse

capítulo consideramos como a poesia se constitui como uma outra voz citadina, analisando

poemas de Paulo Leminski, Charles Baudelaire e, por fim, Elmo Elton. 

O terceiro capítulo, “Por que uma voz outra e não as mesmas vozes? - algumas razões para a

pesquisa”  detalha  a  metodologia  aplicada  na  investigação.  Utilizando-se dos  conceitos  de

pesquisa que Mikhail Bakhtin defende no texto “Metodologia das Ciências Humanas (2010)”,

realizamos uma  Investigação qualitativa em educação, baseado nos escritos de Bogdan &

Biklen (1994) e na Metodologia narrativa de pesquisa em educação, organizado por PRADO,

SERODIO, PROENÇA e RODRIGUES (2015). 

No quarto capítulo, “A Cidade como obra e espaço de lutas”, buscamos suscitar as discussões

sobre o Direito à Cidade, para isso aprofundamos as leituras nas obras de Henri Lefebvre, O

direito à Cidade (2001), e de David Harvey,  Cidades rebeldes  (2014).  Criamos subdivisões

nesse capítulo que dão conta dos temas: O processo de urbanização e O processo de alienação

do espaço urbano. 

No quinto capítulo,   “A Literatura e o direito  à  Cidade: uma forma de resistir”,  buscamos

concluir  as  discussões  sobre  a  força  da  poesia  de  Elmo  Elton  na  potencialização  das

discussões sobre o Direito à Cidade e à própria literatura. Quisemos com ele lançar bases para

o  trabalho  com  poesia  em  sala  de  aula,  articulando  as  duas  discussões  propostas  nesta

pesquisa. Para tanto, buscamos o aprofundamento da leitura da obra de Antonio Candido, O

direito à literatura (2004), Na sala de aula: Caderno de análise literária (1985) e O discurso

e a cidade (2010); e de Augusto Ponzio, Procurando uma palavra outra (2010).

No sexto capítulo, “Análise dos dados”, são descritos os dados resultantes da pesquisa. Nele

também analisamos as notas de campo (conforme apêndice C) que subsidiaram os dados da

pesquisa. 

No sétimo capítulo, “Produto educacional”, detalhamos o processo de construção do produto

educacional, um livro paradidático que trate da questão do direito à literatura e à cidade e um

caderno de interações que sugere possíveis atividades a fim de potencializar essas discussões.

Por fim, no oitavo capítulo, apresentamos os apontamentos finais da pesquisa, descrevendo

nossas conclusões e apontando possíveis caminhos para outras análises. 

Descritos os percursos que seguimos durante toda a pesquisa, insistimos que se faz necessária

a continuação das investigações de outros autores que tratam da cidade na literatura; assim,
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poderemos  buscar,  cada  vez  mais,  o  direito  inalienável  dos  homens  de  fruirem  tanto  a

urbanidade quanto as artes literárias. 

Pontuamos também que nos restringimos a tratar a poesia como direito, mas isso não quer

dizer que as demais manifestações artísticas não o sejam, apenas delimitamos o nosso tema,

pois o pouco tempo de pesquisa do mestrado não nos permitiria avançar em outras direções,

mas deixamos como possíveis caminhos a serem tomadas as discussões a respeito do cinema,

das artes plásticas, da música, da escultura etc. Todas essas manifestações fazem parte do

contexto urbano e precisam ser tratadas como direito do homem, “(...) sob pena de mutilar a

personalidade” (CANDIDO, 2004, p.186).
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2 DIÁLOGO COM AS PESQUISAS NA ÁREA

Nossa pesquisa é fruto das  inquietações  provocadas  pela  atuação docente  em uma escola

pública estadual de ensino médio, situada no município de Serra/ES, em um dos bairros com

maior índice de violência de todo o Estado. Nessa escola, a equipe de professores, da qual

fazemos  parte,  percebe  uma dificuldade  muito  grande  entre  os  alunos  com a  leitura  e  a

interpretação de textos, principalmente os literários, o que acaba tornando as atividades de

leitura muito desgastantes e, por vezes, infrutíferas. Essa dificuldade é diretamente refletida

nos resultados das atividades propostas em sala de aula. À questão da leitura literária somam-

se ainda as dificuldades com a leitura da literatura produzida no estado do Espírito Santo,

literatura  que  permanece  marginalizada,  como  nos  afirma  Ribeiro  (1996),  inclusive  nas

escolas capixabas, onde sua oferta na maioria das bibliotecas é mínima quando existente. Essa

falta  de  acesso  à  literatura  nos  faz  refletir,  junto  com Cândido  (2004)  sobre  o  direito  à

literatura. Essa marginalidade, não só da literatura, mas também da história, da geografia e da

cultura locais, torna-se barreira na criação, entre os adolescentes, do sentimento de pertença e

da identificação com seu lugar de origem. Nesse sentido, também buscamos o diálogo com a

questão do direito à cidade, levantado por Lefebvre (2001), Harvey (2014) e outros autores. 

Nessa escola, além do vínculo docente, existe uma ligação afetiva muito grande, pois fazemos

parte da comunidade onde ela está situada, mantendo relações de amizade e de parentesco

com alguns de seus alunos, além de nela termos realizado os estudos no Ensino Médio.

Assim, nossa pesquisa, a partir da perspectiva dialógica de Bakhtin, buscou empregar a leitura

da obra poética de Elmo Elton como instrumento para potencializar  as práticas de leitura

literária no ensino médio relacionando-a ao direito à literatura e ao direito à cidade. 

Nesse percurso,  buscamos pesquisas no banco de dissertações  e  teses da Coordenação de

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível superior (Capes) e na Biblioteca Digital Brasileira de

Teses  e  Dissertações  que  corroborem  as  discussões  levantadas  em  nossa  pesquisa  e

apresentem  ao  leitor  as  inovações  que  pensamos  estar  suscitando.  Fizemos  um  recorte

temporal no período de 2007 a 2016. Esse recorte justifica-se pela significativa produção de

trabalhos relacionados ao objeto de nossa pesquisa e a opção pelos trabalhos apresentados a

seguir, teve, a partir dos descritores explicitados, como critério primeiro a leitura dos seus

resumos e a aproximação destes com o nosso objeto de pesquisa.
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Iniciamos as buscas no portal da Capes com os seguintes descritores: “Literatura e cidade” e

encontramos mil cento e sessenta e cinco resultados, dos quais seiscentos e treze dissertações

e teses, quarenta e oito artigos, quarenta e cinco recursos textuais, seis livros, cinco resenhas e

uma ata de congresso. Delimitamos nossa busca entre  as seiscentas e treze dissertações e

teses.  Refinamos  ainda  mais  a pesquisa com os  temas:  “literatura  brasileira”,  “literatura”,

“literature”, “educação” e “leitura”, assim o número de resultados caiu para sessenta e oito

dissertações e teses. Analisando os resultados, selecionamos estas duas teses de doutorado:

Pensar o  local:  gênero  e  espaço  urbano  na  narrativa  brasileira  contemporânea,  Miranda

(2013); e Brasília na poesia de Nicolas Behr: idealização, utopia e crítica, Furiati (2007).  

No  portal  da  Biblioteca  Digital  Brasileira  de  Teses  e  Dissertações  utilizamos  o  mesmo

descritor  acima  e  foram  encontrados  dois  mil  quinhentos  e  quarenta  e  um  resultados,

refinamos a busca com os assuntos “literatura” e “cidade”, assim o número de resultados caiu

para  setenta  e  sete,  dos  quais,  sessenta  dissertações  e  dezessete  teses.  Em meio  a  esses

resultados selecionamos as três dissertações de mestrado a seguir: Cidade e forma literária:

Representações urbanas na literatura brasileira contemporânea, Ferreira, (2015); A escrita da

cidade  na  poesia  moderna,  Petrarca  (2009);  A representação  da  cidade  na  poesia  de

Bandeira, Drummond e Cora Coralina, Melo (2014). 

Nas teses e dissertações analisadas percebemos de maneira recorrente a questão do imaginário

e da memória urbana. Tanto em poesia como em narrativas, o espaço urbano aparece como

memória individual ou coletiva,  uma representação das cidades que existe na memória do

poeta,  uma reconstrução do espaço e do passado social  vivido ou mesmo lido na obra de

outros  autores  que  falam  da  cidade.  Compreendemos  que  o  escritor  não  recria  a  cidade

geográfica,  mas  sim  uma  cidade  esteticamente  construída,  como  lembra  Marco  Polo,  ao

descrever as cidades pelas quais passava durante suas viagens a Kublai Khan, em cidades

invisíveis: “Ninguém sabe melhor do que tu, sábio Kublai: que nunca se deve confundir a

cidade com o discurso que a descreve. No entanto há uma relação entre ambos” (CALVINO,

1990, p. 67).

Continuamos  nossa  pesquisa  utilizando  agora  outro  descritor:  “literatura  e  formação  de

professores”.  Primeiramente recorremos ao Portal  da Capes  e encontramos quatrocentos  e

setenta e sete resultados. Refinamos a busca utilizando como filtro os assuntos “professores-

formação”, “educação”, “formação de professores”, “literatura”, “educação” e “ensino”, com

esses filtros o número de pesquisas caiu para cento e vinte e seis, dos quais cento e dez
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dissertações e teses, treze artigos e três recursos textuais. Excluímos os recursos textuais e

analisamos os cento e vinte e três resultados restantes, selecionando a tese e a dissertação a

seguir:  Ensino de literatura brasileira em cursos de letras e formação de professores:

Entre  os  discursos  e  as  práticas, Mazanatti  (2007);  e  O  professor  de  Português  e  a

Literatura: Relações entre formação, hábitos de leitura e prática de ensino, Oliveira (2008).

No  portal  da  Biblioteca  Digital  Brasileira  de  Teses  e  Dissertações  utilizamos  o  mesmo

descritor acima e foram encontrados novecentos e noventa e oito resultados. Refinamos a

pesquisa com os  assuntos  “formação  de professores”  e  “literatura”  e  o número caiu  para

quarenta,  trinta  dissertações  e  dez teses,  destes quarenta selecionamos as quatro teses e  a

dissertação a seguir: O ensino do texto poético: Da aquisição de conhecimentos à prática de

sala de aula, Sena (2008); O perfil do professor-leitor de poesia: Experiência de leitura de

professores de Santa Maria – RS, Caldeira (2008); A poesia no ensino médio: um desafio da

escola e da universidade, Quadros (2013); A leitura literária em espaços não escolares e a

universidade: Diálogos possíveis para novas questões na formação de professores, Carvalho

(2012); Poesia na sala de aula: Um exercício ético e estético, Neves (2008). 

A partir das teses e dissertações analisadas,  passamos a compreender que grande parte do

ensino de literatura nas escolas está pautado no modelo historicista, portanto, o que se ensina

na  escola  não  é  Literatura,  e  sim História  da  Literatura.  Com isso,  o  fruir  literário  fica

comprometido,  pois  não  há  espaço  nas  aulas,  segundo  as  pesquisas,  para  a  leitura,  a

interpretação ou a discussão. O “conhecimento” sobre o texto literário é depositado no aluno,

que por sua vez, deve decorá-lo. Outro aspecto apontado pelas pesquisas é a formação do

professor-leitor de poesia. Em algumas das pesquisas mencionadas aparecem professores que

nunca tiveram contato com livros de poesias, seus conhecimentos se resumem aos poemas dos

livros  didáticos.  Esse  distanciamento  do  poema  acaba  se  perpetuando  nas  práticas

pedagógicas. 

As  pesquisas  também  apontaram  a  preferência  dos  professores-leitores  por  poetas

considerados clássicos. Essas preferências são determinantes na escolha dos textos que serão

trabalhados nas aulas de leitura. Drummond, Quintana, Pessoa aparecem com frequência entre

os preferidos. Esse dado nos importa, pois percebemos que a literatura e, especialmente, a

poesia local não têm grande adesão entre os professores. Outro ponto a ser destacado é a

dificuldade que muitos professores pesquisados têm com os elementos do gênero lírico. Seu
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hermetismo, subjetividade, sintaxe etc., fazem com que muitos deles se afastem do desafio de

trabalhar poesias em sala de aula. 

Prosseguimos a pesquisa novamente no banco de pesquisas da Capes, mas desta vez com o

descritor “literatura e exotopia”.  A primeira busca retornou com sete resultados, dos quais

selecionamos  os  dois  seguintes:  Concepção  bakhtiniana  de  literatura  e  a  análise  de

personagens  nos  livros  didáticos  de  Lem,  Janzen  (2012);  e  A  voz  poética  dos

protagonistas: A (re) construção do real em La Ocasión, de Juan Saer, e em Dom Casmurro,

de Machado de Assis, Mota (2011). Tornamos a realizar buscas e no site da Biblioteca Digital

Brasileira de Teses e Dissertações, com o mesmo descritor que utilizamos no banco da Capes

“literatura  e  exotopia”.  A  busca  retornou  com  dez  trabalhos  e,  depois  de  analisados,

escolhemos apenas uma dissertação,  a saber:  O conceito de exotopia em Bakhtin:  Uma

análise de O filho eterno, de Cristovão Tezza, Magalhães Júnior (2010). 

As pesquisas elencadas acima foram analisadas e, a partir  delas, podemos perceber a luta

travada entre autor e personagens na tentativa de um afastamento para um excedente de visão.

Janzen  (2012)  percebe  que  nos  livros  de  língua  estrangeira  que  analisou,  os  autores

transmitem seus valores através dos personagens criados, Mota (2011) e Magalhães Junior

(2010),  apontam  para  esse  excedente  de  visão  nos  autores  analisados.  A  partir  desta

constatação nos voltamos para a poesia de Elton, nosso corpus de trabalho, e percebemos que

o “poeta da cidade” realiza esse movimento exotópico em suas poesias, como nos versos de

“Uma história  praieira”, quando, depois  de ser  questionado sobre o  motivo  do seu olhar

perdido no oceano, o barqueiro responde: [...]  A minha terna barcaça,/  A barca dos meus

sonhares,/ Não foi roubada, Senhor./ E nem perdida hoje está!/ Numa noite de procela,/ O

mar, o mar traidor,/ Invejando a sorte minha,/ Quis servir de tampa àquela/ Que, em vão, eu

busco rever/ Por sobre o espelho das águas... (95-104). Neste poema a figura do barqueiro

lamenta o malogro de ter perdido a sua barcaça e culpa o mar pela perda, pois essa barcaça

talvez fosse seu único bem, sua herança, seu porto seguro em meio às ondas. 

Ainda  nos  trabalhos  citados,  percebemos  que  o  movimento  exotópico  se  manifesta  na

inconclusividade das personagens. Isso faz com que esses interajam com o mundo da obra.

Mota (2011) toma como exemplo o personagem Bentinho, narrado por ele mesmo, mas sob a

alcunha de Don Casmurro. A personagem machadiana incorre em vários estranhamentos de si

mesmo da infância à idade adulta, sempre sofrendo acréscimos de visão e consciência.
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Em seguida, apresentaremos o referencial teórico que embasará nossa pesquisa em relação ao

direito à literatura e à cidade, buscando relacioná-lo com a obra poética de Elmo Elton, o

“poeta da cidade” de Vitória-ES e suas possibilidades de aplicação no ensino básico. 
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3 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

3.1 LIRISMO E CIDADE – UMA VOZ ENTRE MUITAS VOZES.

A cidade é polifônica (CANEVACCI, 1993). As ruas, os prédios, os automóveis dizem algo

sobre ela.  É  impossível não distinguir  uma metrópole de uma pequena cidade do interior,

assim  como  não  se  pode  deixar  de  perceber  as  muitas  vozes  que  ambas  emitem.  O

antropólogo italiano Massimo Canevacci (1993), em uma de suas viagens a São Paulo, deixa-

se perder pela Cidade a fim de “ouvi-la”. Sobre ela diz que  “Compreender  uma cidade é

colher fragmentos” (1993, p. 35). Afirma ainda que “a comunicação urbana é dialógica” (p.

23). Canevacci  observa a arquitetura,  as pessoas, as avenidas e cita  Ítalo Calvino e o seu

Cidades Invisíveis  (1990), para tratar das manifestações artísticas e literárias produzidas na

cidade.  Nosso objetivo com esse capítulo é apresentar uma voz outra da cidade,  a voz da

poesia. 

Não pretendemos traçar um conceito do que seria a poesia da cidade, qualquer tentativa nesse

sentido estaria a priori

[...]  condenada  ao  fracasso  não  tanto  pelo  objeto  em  si,  mas  pelo  esmagador
acúmulo  de  História  que  obrigatoriamente  se  apresenta,  o  que  exigirá  um
desdobramento  metodológico  (com suas  variedades)  que  dificilmente  chegaria  a
algum fim – ou a um princípio.  As escolhas  teriam de ser  tantas  e  tais,  que no
máximo poderíamos chegar, instavelmente, a alguma poesia, ou a um modelo que,
definido,  excluiria  a  multidão  dos  outros,  um pecado  que  parece  fazer  parte  da
natureza das vanguardas (TEZZA, 2003, p. 56). 

Pretendemos, sim, colocarmo-nos em escuta da poesia e do que ela tem a dizer sobre a cidade.

O que o seu discurso sobre a cidade tem a nos revelar, como, o já citado Calvino, no seu

Cidades Invisíveis (1990, p. 59) questiona. São justamente essas relações que buscamos no

presente estudo.  

Antes,  porém,  de  nos  embrenharmos  pelos  discursos  sobre  a  cidade,  trataremos  das  (in)

funcionalidades  da  poesia,  esse  “desvio”  se  faz  necessário,  pois  não  queremos  tornar  o

discurso poético uma chave para a leitura da cidade, apenas o apresentamos como uma outra

voz que pode nos revelar algo que o discurso ordinário não é capaz.

3.1.1 A Poesia e suas (in)funcionalidades
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A primeira das (in) funcionalidades da poesia que gostaríamos de anunciar é a sua capacidade

de transmitir conhecimento. Merquior (1965 apud KONDER, 2005, p. 13) diz que “Se há um

ponto  em  que  decididamente  concordam  as  mais  opostas  teorias  estéticas  de  hoje  (por

exemplo,  a estética de Heidegger com a de Lukács), é na aceitação comum da arte como

forma de conhecimento”.

Compagnon reafirma essa capacidade de instruir da literatura através de Aristóteles, que tinha

a mimese como “instintiva  no homem” (ARISTÓTELES, p.  04).  Para o autor  francês  “a

literatura deleita e instrui” (COMPAGNON, 2009, p. 30). Ele utiliza como exemplo as fábulas

de La Fontaine e outros textos ficcionais para argumentar que por meio da leitura é possível

ver e viver experiências humanas que levam ao crescimento moral, espiritual, psíquico etc. 

Antonio Candido, no seu “Direito à Literatura” argumenta sobre a capacidade humanizadora

da  literatura,  trata-a  como  indispensável  à  formação  integral  do  homem  e  como  “[...]

instrumento poderoso de instrução e educação” (CANDIDO, 2004, p. 243).  

Voltando a Compagnon, encontramos outra potência da literatura, ela como instrumento de

libertação, libertação principalmente da religião,  dos autoritarismos,  da intolerância.  Nesse

sentido,  a  poesia  é  capaz  de  lançar  luz  sobre  questões  humanas  que  ignoramos,  sobre

sentimentos alheios em comparação com nossos próprios sentimentos, pois “[...] a poesia me

proporciona a descoberta de alguns dos meus sentimentos possíveis. Ela pode ampliar para

mim o campo da minha capacidade de sentir coisas novas” (KONDER, 2005, p. 15). 

Paz (1993, p. 140) nos diz que ela está “entre a revolução e a religião”. Konder (2005), que

ela  torna os homens mais sensíveis para se conhecerem melhor.  Barthes argumenta que a

literatura liberta do fascismo da língua que nos “obriga a dizer” (1977, p. 13).

Ainda em Compagnon (2009), temos a terceira potência da literatura, seu poder de corrigir os

defeitos da linguagem. Por meio da literatura – e dos gêneros literários – Bakhtin (2010) nos

ensina a trabalhar o discurso dialogicamente, interagindo através do diálogo. O mesmo autor

diferencia gêneros primários e secundários, estes voltados mais para a escrita, frutos de uma

utilização  mais  formal  da  linguagem,  aqueles,  produções  mais  ligadas  ao  cotidiano.  As

relações entre eles poderiam mediar o processo de ensino-aprendizagem da língua na escola. 

Culler (1999, p. 35) chama a atenção para “colocação em primeiro plano da linguagem” na

literatura, ou seja, na literatura o interesse é o trabalho que se tem com a língua e seus efeitos

de sentido produzidos no texto. A relação forma/conteúdo chama a atenção do leitor para os

usos incomuns que o artista consegue empregar na obra. 
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Compagnon (2009) nega qualquer poder da literatura, além do exercício sobre ela mesma e

reafirma seu impoder, seu despoder, sua impossibilidade de ser aplicada a qualquer uso social

ou moral. Barthes, afirma: “A literatura não permite andar, mas permite respirar” (BARTHES,

2007, p. 171). Segundo Candido (2004, p. 176), “ela não corrompe nem edifica”. 

Já Barthes (1977) chama de segunda força da literatura, a força de representação. Para o autor

francês  a  literatura  tem  o  poder  de  representar  o  real,  apesar  de  com  Lacan,  chamá-lo

impossível, diz que a literatura não se furta a buscá-lo, ao contrário, seria o impossível que

motiva a faina literária. E é essa força apontada por Barthes que nos interessa a partir daqui.

Vamos  buscar  na literatura,  mais  especificamente  na poesia,  uma representação,  uma voz

outra que fale da cidade, que fale da relação entre o discurso e a urbe, para a qual chama a

atenção Calvino (1990). 

3.1.2 As cidades e suas vozes

Baudelaire foi, segundo Canevacci (1993), o primeiro poeta a captar “a psicologia da idade

evolutiva  da  cidade”  (p.  98).  Para  o  antropólogo  italiano,  a  metrópole  evolui  mais

rapidamente  que  o  homem.  Sua  velocidade  de  mudança  não  é  acompanhada  pelos  seus

habitantes  e  isso  causa  um estranhamento,  uma  angústia,  pois  a  mudança  desconforta  o

habitante urbano que “se percebe como estranho, isolado, derrotado” (p. 98).

Nessa cidade em constante mudança, o que se poderá cantar, o céu, as nuvens, as pessoas?

Canevacci diz que “narrar uma cidade, ou seja, descrevê-la e interpretá-la, não pode significar

realizar sua ‘réplica’, mas sim produzir uma  desorientação” (1993, p. 101). Ponzio (2010),

falando sobre a palavra literária, diz que ela não se limita ao contexto monológico, não fica

presa, subordinada a um objeto ou aos indivíduos que a utilizam. A escritura literária pode,

por seu caráter exotópico, seu desdobramento de olhares a partir de um lugar exterior, olhar a

cidade de maneira irônica, de soslaio, pois a própria exotopia lhe permite um excedente de

visão capaz de resistir ao tempo e seus efeitos. 

A palavra  literária  permite  fazer  o  que Perseu,  o  “herói  leve”  louvado por Ítalo
Calvino, faz no mito quando vence a Medusa. Perseu vence o monstro cujo olhar
petrifica, olhando-o não diretamente e nem tampouco evitando olhá-lo ou virando os
olhos para outra direção,  mas olhando-o indiretamente,  refletido, como se diz no
mito, no escudo. De forma análoga, a escritura literária pode furtar-se à petrificação
da realidade olhando as coisas, mas de maneira indireta (PONZIO, 2010, p. 64).
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Além do olhar exotópico, do excedente de visão, a literatura proporciona o olhar do devaneio

sobre a cidade,  a palavra literária apura os sentidos e revela o opaco urbano para os seus

habitantes. No poema “O cisne”, de Baudelaire, o poeta revela uma visão da cidade que o

artista é capaz de revelar, embora esta esteja sempre à nossa frente: 

Um cisne que escapara enfim ao cativeiro
E, nas ásperas lajes os seus pés ferindo,
As alvas plumas arrastava ao sol grosseiro.
Junto a um regato seco, a ave, o bico abrindo,

No pó banhava as asas cheias de aflição,
E dizia, a evocar o lago natal:
“Água, quando cairás? Quando soarás, trovão?”
Eu vejo esse infeliz, mito estranho e fatal, [...]

(BAUDELAIRE, 2006, p. 450)

No poema dedicado a Vitor Hugo, o poeta percebe o animal “nas ásperas lajes”. Essa imagem

tão incomum - um cisne numa laje sorvendo os restos de uma poça d’água - chama a atenção

do poeta e deveria também causar algum espanto aos leitores: como um cisne, animal exótico,

dotado de grande beleza teria ido da graça que lhe é característica ao desespero pelos restos

que  a  cidade  lhe  entrega?  Depois  de  já  ter  escapado  de  algum cativeiro.  A que  tipo  de

cativeiro o poeta se refere? Seria uma prisão, uma gaiola, depois de já ter sido livre, pois

evoca o “lago Natal”? Assim o homem também pode se ver na cidade, depois de já ter sido

livre, já ter desfrutado da natureza, encontra-se enclausurado entre os muros dela, arrastando

suas  “plumas”  “ao  sol  grosseiro”.  Ao  buscar  água  no  regato,  encontra  apenas  o  pó,

representação  daquilo  que  se  perdeu,  que  se  transformou  em cinza,  em nada.  Apesar  da

imagem do animal se debatendo sobre a laje empoeirada, resta a esperança: “Água, quando

cairás? Quando soarás, trovão?” Assim, o homem espera na cidade, uma cidade mais incerta

que o “coração de uma infiel”. Espera que algo se transforme, que alguma voz recrie essa tão

dura e empoeirada atmosfera citadina.

Essa visão não é uma reprodução ou réplica, trata-se da captação de uma voz, de nuances,

pois ela dilacera com todas as suas forças a casca criada pelo hábito e pela razão que nos

mostra  uma  “realidade”  insuperável.  Essa  “realidade”  citadina  deseja  o  genérico,  os

estereótipos, os padrões; rejeita tudo que não se conforma, tudo que não se subjuga. Contra

essa padronização levanta-se Candido e diz que a literatura trata do “[...] sonho acordado das

civilizações.  Portanto,  assim como não é  possível  haver  equilíbrio  psíquico  sem o  sonho

durante o sono, talvez não haja equilíbrio social sem a literatura” (CANDIDO, 2004, p. 175). 
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O retrato da realidade, o discurso ordinário sobre as cidades as descrevem em números de

habitantes, metros quadrados, renda per capita, taxas de natalidade e mortalidade; os mapas

mostram suas fronteiras como linhas estanques, como se fosse possível acabar uma e começar

outra a partir de uma rua, de um rio ou quaisquer outras marcações ou acidentes geográficos.

Nesses discursos não há preocupação com a alteridade,  com a cultura,  com os costumes,

afinal as cidades não são formadas por pessoas? 

Todos esses números, estatísticas, desenhos, são signos e, como tal, são políticos, ideológicos

sempre a serviço de interesses, pois não há linguagem neutra. Bakhtin afirma que “o signo,

então, é criado por uma função ideológica precisa e permanece inseparável dela”  (2006, p.

35). A poesia então põe em dúvida a veracidade desses textos objetivos, desses “utensílios”

ideológicos, serve como antídoto a esse signo comprometido, empenhado. 

Usando as palavras com outros fins que não os práticos, sendo um inutensílio (Paulo
Leminski),  o  poema põe  em questão  a  utilidade  dos  outros  textos  e  da  própria
linguagem. Afirmando coisas inverificáveis,  irredutíveis a um referente,  o poema
questiona a verificabilidade e a referenciabilidade das mensagens que nos chegam
cotidianamente.  O poema vem lembrar,  imperiosamente, que tudo é linguagem, e
que esta engana. Que a linguagem está o tempo todo fingindo-se de transparente, de
prática e de unívoca, e nos enreda num comércio que nada tem de essencialmente
verdadeiro e necessário (PERRONE-MOISÉS apud TEZZA, 2003, p. 69). 

A linguagem do cotidiano anestesia o homem para sua existência, a poesia serve então de

lembrança “do homem que está dormindo no fundo de cada homem” (PAZ, 1993, p. 144).

Essa poesia resgata a universalidade, a alteridade e o devir. O homem da poesia “[...] tem mil

anos e tem nossa idade e ainda não nasce. É nosso avô, nosso irmão e nosso bisneto” (PAZ,

1993, p. 144-145). Por isso é outra voz, porque diz, mas não com o objetivo de dizer, diz por

que não lhe resta alternativa e ao mesmo tempo não diz, pois não tem a obrigação de dizer.

Daí a sua (in) funcionalidade observada anteriormente.

Esse discurso descomprometido sobre o homem e sobre a cidade dos homens nos interessa

sobremaneira, pois revela faces e vozes citadinas soterradas em si mesmas. 

Calvino (1990), quando fala da cidade de Cloé, diz que as pessoas se cruzam, se entreolham,

não se reconhecem, não se cumprimentam, mas “imaginam mil coisas a respeito umas das

outras” (p.51). Essa indiferença, tão comum nas metrópoles, alimenta a imaginação do poeta

que tem como herói os personagens do cotidiano. Bakhtin (2010, p. 12) fala da tensa relação

entre o autor e a personagem, da distância que ambos mantêm, o que permite ao autor abarcá-

la inteiramente, completá-la, fazer dela um todo, com aquilo que lhe é e não é acessível. O
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poeta assinala com possibilidade de lhe fazer “viver os sonhos efêmeros” (BAKHTIN, 2010,

p. 52) e nutre o “carrossel das fantasias”. 

Quando Elmo Elton canta os personagens do cotidiano citadino de Vitória/ES, está nutrindo o

“carrossel  das  fantasias”,  está  dando uma voz outra  à  Cidade.  Mas será  que  essa  voz,  é

realmente uma voz outra? Não apenas seria uma voz atravessada pelo discurso ordinário?

Uma voz que maquia o “pó” em que se arrastam esses sujeitos do cotidiano da cidade de

Vitória? As imagens do pescador, da rendeira,  do marinheiro não estariam embaçadas por

sentimentos românticos que camuflam as “ásperas lajes” que formam a cidade, que, como

dissemos anteriormente, é formada pelos homens? Para Bakhtin (2010, p. 13), ao vivenciar

esses personagens, o autor embarca em valores axiológicos diferentes da sua existência e da

existência ética de seus pares, ele entra por caminhos e valores exotópicos. Reconhecer a voz

do  catraieiro,  da  rendeira  ou  dos  tipos  populares  é  falar  outra  voz  da  Cidade.  É  ser

surpreendido por vozes extraordinárias. E essas vozes apuram a visão, chamam a atenção para

aquilo que era ignorado. É como se a poesia fosse um espelho d’água à beira de uma cidade à

sua margem, a água reflete as imagens, mas não as reflete de maneira límpida e cristalina,

reflete-as  com  seu  próprio  movimento,  seu  ritmo,  sua  vibração  e  não  há  imprecisão  na

imagem refletida ou cantada, pois “a mentira não está no discurso, mas nas coisas” (2010, p.

60). Eis então outra voz. 

Marco Polo, ao descrever as conquistas do imperador Kublai Khan, o atrai por causa do seu

discurso incomum sobre os lugares que visitou. O olhar de estranhamento lançado por Polo

consegue captar nuances que os discursos vulgares são incapazes. Esta é a surpresa, esta é a

grande possibilidade da poesia de descascar as cidades como se fossem cebolas, uma após a

outra, as cascas vão revelando outras faces enterradas sob discursos banais. Paz (1976) afirma

que o tempo, o espaço e o mundo se desagregam em nossa época e tornam o homem ser

errante na dispersão, por isso os discursos totalizantes não dão conta desse universo. Só “a

poesia: procura dos outros, descoberta da outridade2” (PAZ, 1976, p. 102) é capaz de reunir a

dispersão do homem. 

A seguir, relacionamos alguns poemas que tratam de Cidades, as mais diversas, na tentativa

de ouvir o que os poetas têm a dizer sobre elas. 

2 O autor usa o termo otredad, um neologismo. A tradução para outridade é também um neologismo, que implica
a noção de outro em oposição à noção de mesmo, ou seja, de alteridade.
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3.1.3 As Cidades na poesia

Selecionamos algumas poesias em que a cidade se apresenta ao leitor de forma inesperada,

diferente  das  vozes  ordinárias  que  as  descrevem.  Os  critérios  de  seleção  são  bastante

subjetivos, mas se orientam principalmente pela forma como elas ou seus atores aparecem em

cena,  evidenciando  os  pontos  de  vistas  nem sempre  percebidos  no  contexto  urbano.  Nos

poemas,  os  poetas  conseguem apresentá-las  com um discurso que não as  replica,  mas as

reflete à maneira do lago de Valdrada (CALVINO, 1990, p. 53). 

Começamos por um poema do curitibano Paulo Leminski3.

O olho da rua vê
O que não vê o seu.
Você, vendo os outros,
Pensa que sou eu?
Ou tudo que teu olho vê
Você pensa que é você?

(LEMINSKI, 1990: s.p.)

No poema “O olho da rua vê”, Leminski, chama a atenção para o olhar atento da rua, o olho

que consegue perceber aquilo que os olhos comuns não conseguem. Esse olhar pode ser o do

poeta, sempre atento às nuances ou do boêmio, criativo e irreverente. Esse olho não vê como

os outros veem, tem outra amplitude, consegue perceber coisas que outros olhos, aqueles que

desejam  o  estereótipo,  o  padrão,  não  conseguem.  Esse  olhar  não  se  prende  à  casca  do

cotidiano, vai penetrando até encontrar as outras camadas que fazem parte do complexo jogo

das alteridades que dão significado à vida. Talvez seja o mesmo olho que enxerga a “feia flor”

de Drummond (1997, p.17). Esse olho, segundo Konder, é o olho da poesia, que “trava uma

‘guerra de guerrilhas’ contra o princípio (que nos está imposto, na prática) da ‘vendabilidade

universal’” (2005, p. 17). E continua: 

Com sua natural atenção às diferenças, com sua abertura para as singularidades, a
poesia  complica  o  que  tem  de  ser  complicado,  relativiza  o  que  tem  de  ser
relativizado. E faz isso para salvar o que tem de ser salvo (2005, p. 17).

3 Paulo Leminski nasceu em Curitiba, Paraná, em 1944. Ficou conhecido por sua irreverência na criação poética,
misturando  trocadilhos  e  ditados  populares.  Começou  sua  carreira  como  escritor  publicando  em  revistas
alternativas. Seus livros foram publicados na década de 1980. Entre eles destacam-se: Capricho e Relaxos, La
Vie en Close, Não Fosse Isso e Era Menos / Não Fosse Tanto e Era Quase. Exerceu o magistério como professor
de História e Redação. Compôs músicas chegando a fazer parceria com Caetano Veloso. Faleceu precocemente
em 1989.
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Os olhos da rua podem ver muito além do que se imagina. Esses olhos sagazes distinguem

aquilo que é superficial daquilo que é essencial. O que é essencial precisa ser trazido à tona,

precisa se mostrar aos que observam de maneira desatenta.

A seguir outro poema de Leminski que tem a cidade como cenário:

Ainda vão me matar numa rua.
Quando descobrirem,
principalmente, 
que faço parte dessa gente
que pensa que a rua 
é a parte principal da cidade.

(LEMINSKI, 1990: s.p.)

No poema, Leminski coloca a rua como o lugar fundamental. A rua é o lugar do encontro, o

lugar do conflito, da alteridade. Diferentemente do espaço privado, da casa, do lar, a rua é

dialógica. O poeta reconhece as potencialidades de encontro que a rua permite, reconhece que

a rua,  diferentemente  do condomínio  fechado,  aceita  o outro,  acolhe o diferente,  ou pelo

menos, deveria ter essa capacidade.  Daí a sua importância. Mas esse reconhecimento gera

riscos, aceitar a rua e o que vem da rua coloca o poeta em risco de morte. O risco do conflito,

do encontro das alteridades, da dialogia; tudo isso é perigoso, pois “viver é muito perigoso”

(Rosa, 1994, p. 16). Aceitar esse risco não é tarefa fácil,  é  necessário entender que sem o

conflito não há crescimento, sem a crisis não pode haver evolução. 

No Poema “Curitibas”, também de Leminski, há uma relação de reconhecimento e prazer com

a cidade.

Curitibas

Conheço esta cidade 
como a palma da minha pica.
Sei onde o palácio 
sei onde a fonte fica,

Só não sei da saudade 
a fina flor que fabrica.
Ser, eu sei. Quem sabe, 
esta cidade me significa

(LEMINSKI, 2002, p. 16)

O eu-lírico conhece as Curitibas – que pelo título são muitas – como a “palma da minha pica”,

referência ao ditado popular “conheço como a palma da minha mão”. A utilização do órgão
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genital  ao invés  da  mão sugere a  possibilidade  de prazer  que a  cidade  oferece.  Além da

referência ao órgão genital, há ainda referências ao “palácio” e à “fonte”, que podem aludir a

palácio ou fonte dos prazeres. Porém, além dos prazeres oferecidos, as “Curitibas”  também

legam ao eu-lírico saudades. Saudades cuja origem ele ignora. 

Nos dois últimos versos aparece  a confissão da Cidade no poeta,  a  confissão de que sua

relação com as Curitibas são tão entranhadas que já não se reconhece onde acaba o eu-lírico e

começa a cidade. Em seguida, analisaremos alguns poemas de Elmo Elton, poeta nascido e

criado na Ilha de Vitória, capital do Estado do Espírito Santo, da qual se tornou uma espécie

de “poeta oficial” desde os primeiros trabalhos, na década de 1940.

Elton foi um dos poetas capixabas que troxeram para a poesia as personagens populares da

ilha:  o  pescador,  a  rendeira,  o  catraieiro,  que  são  temas  de  suas  primeiras  publicações

Marulhos, de 1946 e Poemas que a onda levou, de 1947. Após essas primeiras publicações,

que lhe renderam a alcunha de “Poeta de Cidade”, dada pelo também escritor, jornalista e

politico  Adelpho  Poli  Monjardim,  Elton  foi  para  o  Rio  de  Janeiro  cursar  jornalismo.  Lá

ingressou na Fundação Legião Brasileira de Assistência, onde exerceu as funções de assistente

técnico, diretor estadual no Rio de Janeiro e chefe da divisão de administração e finanças. Só

voltaria a publicar em 1952, quando lançou  Heráldicos, coletânea de poemas escritos entre

1947 e 1952. Até 1982 dedicou-se à escrita de trovas, poemas de inspiração parnasiana e à

escrita de biografias, principalmente de membros da família do poeta Alberto de Oliveira.

Nestas obras destaca-se Amélia de Oliveira (1977), a eterna noiva de Olavo Bilac. Em 1980,

tomou posse da cadeira nº 27 da Academia Espírito-santense de Letras. Em 1981, retornou a

Vitória, onde integrou o quadro do Instituto Histórico e Geográfico do Espírito Santo. Em

1982, publicou  Poetas do Espírito Santo, antologia e biografia de vários poetas locais. Em

1984, Anchieta, livro em homenagem ao, hoje santo, José de Anchieta. Em 1985 volta a tratar

dos personagens da ilha com a publicação de Tipos populares de Vitória, livro onde resgata as

histórias desses personagens. Em 1986, publicou Logradouros antigos de Vitória, resgate de

velhos locais de Vitória  que seriam esquecidos,  não fosse a pesquisa de Elton.  Em 1987,

publicou  Velhos  tempos  de  Vitória  e  outros  temas  capixabas.  Faleceu em 1988,  antes  de

completar 63 anos de idade.

Da obra poética, destacamos textos da primeira fase, pois é nela que aparecem os personagens

populares  de  Vitória.  Os  poemas  que  selecionamos  para  análise  são  os  seguintes:  “Uma

rhistória praieira”; “Canto de núpcias”; “Cantiga de uma rendeira”; “Cantares de um terno

filho do mar”,  do livro  Marulhos  (1946); “Marinheiro triste”;  “De volta  a Vitória”;  “Vou



34

voltar! Vou voltar”; “Vitória! Vitória! Que mar este teu!”,do livro Poemas que a onda levou

(1947); “No  cais de Vitória”; “Lavadeiras da Fonte Grande”, do livro Poemas (escritos entre

1947 e 1953 e publicado em 1976) por causa do período em que foram escritos e dos temas

abordados os consideramos parte da primeira fase da poesia de Elton. 

Como retomamos a obra da primeira fase do poeta,  entendemos ser necessária uma breve

contextualização histórica de sua produção. Não pretendemos, no entanto, buscar explicações

na história para a obra de Elton - isso seria contraditório levando em consideração as (in)

funcionalidades da poesia registradas anteriormente - apenas situar o leitor de que Vitória o

poeta está falando, haja vista os grandes processos de modernização e transformação pelos

quais a cidade passou desde a década de 1940 até agora. 

3.1.4 A cidade de Elmo Elton - uma breve história

A Vitória das décadas de 1930 e 1940 estava passando por transformações em seu aspecto. A

conclusão da construção dos galpões do porto intermediou a visão que os cidadãos do núcleo

inicial da cidade tinham da baía. A esse respeito, o próprio Elmo Elton diz que

[…]  a  ilha  perdeu  seu  primitivo  recorte,  sua  baía  foi  reduzida  a  simples  canal,
aterrando-lhe os mangues, encheram-na de arranha-céus, entupiram de carros suas
ruas, a população é outra, diversa em tudo da de antes, já que a cidade, perdendo sua
anterior feição urbanística, a serenidade de seu antigo modus vivendi,  comporta-se,
hoje, em meio à crescente agitação, tal como todos os grandes centros portuários,
sem aquela  identidade  de  cidade-presépio,  antes  tão  querida  por  seus  habitantes
(ELTON, 1987, p. 13)

Neste período de transformações, o governo do estado estava nas mãos do interventor João

Punaro Bley, que tinha como secretário da Fazenda Mário Aristides Freire, responsável pelo

saneamento das contas públicas - afetadas pela crise de 1929, que atingiu em cheio o estado,

devido  a  sua  grande  produção  de  café  -  que  tinha  possibilitado  os  investimentos  em

infraestrutura. Além das transformações no sítio físico e na paisagem da cidade, outras obras

foram  promovidas  no  governo  de  Punaro  Bley:  a  construção  de  edifícios  escolares,  de

estabelecimentos de assistência médico-sanitária, do hospital dos servidores públicos, entre

outros.

Punaro Bley assumiu o governo do estado em 19 de outubro de 1930, nomeado, segundo ele

mesmo,  por  ser  o  oficial  de  mais  alta  patente  em  Vitória,  naquele  momento.  Fernando
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Achiamé (2010) defende que Bley se empenhou para conquistar o posto de interventor através

de sua liderança nos dias de indefinição que precederam a Revolução de 1930.

No dia 22 de outubro o Congresso Legislativo declarou vago o cargo de presidente do estado,

pois dias antes o então presidente do estado, Aristeu de Aguiar entregou o cargo diante de um

ultimato da Associação Comercial, que cobrava medidas contra o derramamento de sangue

ante a Revolução. 

Assim,  Bley assumiu a direção do estado e nela  permaneceu até  1935, como interventor;

depois, de 1935 a 1937, como governador constitucional; e de 1937 a 1943, novamente como

interventor. Durante esses 13 anos, Bley e seus aliados agiram de maneira reformista e, por

vezes autoritária. Achiamé revela, a partir dos escitos de Grinalson Francisco Medina (1932?),

a mudança da sede do município de São Pedro do Itabapoama (oligárquica) para o distrito de

Mimoso (tenentista) e que, logo depois, foi rebatizado de João Pessoa, mártir da revolução.

Assim, o governo que buscava uma “Republica nova” apela aos velhos métodos em busca de

seus objetivos. Os poderes, que antes eram exercidos pelos grandes cafeicultores aliados dos

exportadores de café, passam agora a serem compartilhados entre os mesmos cafeicultores

aliançados com os representantes tenentistas, ou seja, mais do mesmo. 

Este governo também promoveu o desenvolvimento agrícola  do estado, com a criação da

Escola Prática de Agricultura e do Banco de Crédito Agrícola do Espírito Santo. 

A figura de Fernando Duarte Rabelo, no cargo de secretário da Educação e Saúde promoveu

uma campanha de nacionalização do ensino nas zonas de colonização estrangeiras, visando o

ensino da língua portuguesa. Em Vitória, o prefeito Américo Poli Monjardim distinguia-se

pelas obras de melhoria da cidade, pois que os prefeitos antes dele resignavam-se a cumprir os

planos traçados pelo estado. 

Em 1945, o prefeito de Vitória, Eng. Henrique de Novaes, contrata o Plano de Urbanização da

Cidade de Vitória, que foi executado pela Empresa de Topografia Urbanismo e Construção

Ltda (ETUC), sob a supervisão do urbanista Alfred Agache. 

As  propostas  do  urbanista  visavam,  principalmente,  a  melhorias  na  circulação  viária  e

remodelação  de  alguns  pontos  da  cidade,  inclusive  a  Cidade  Alta.  Klug  (2009)  analisa

detalhadamente o Plano de Urbanização e afirma sobre ele:

Fica implícito no Relatório de Trabalho que nas intervenções propostas para o bairro
de Santo Antônio, a estética é um valor fundamental. A intenção de embelezar  a
cidade é superior à preocupação social, propondo a demolição dos elementos que
denunciam a presença da pobreza na paisagem para a construção de novos espaços
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que representem a beleza e o caráter moderno da cidade. A cidade é pensada como
um cenário digno de apreciação onde o “feio” não tinha espaço, somente o que era
considerado belo na paisagem poderia aparecer (KLUG, 2009, p. 43).

A preocupação de embelezar a cidade é um dos alvos dos planos de modernização que foram

implantados no contexto da produção poética de Elton, a década de 1940. Assim, entendemos

que  o  poeta  não  ficou  imune  a  esse  processo,  muito  pelo  contrário,  ajudou  a  criar  uma

imagem ideal de cidade, em que mesmo seus moradores mais pobres e necessitados servem

como elemento pictório da “cidade-presépio”.

Neste sentido passamos a analisar detidamente os poemas selecionados para esta pesquisa.

Dos sete poemas selecionados, subdividimos-os em dois grupos, um subdivisão meramente

didática, mas que contempla as seguintes categorias: 

1. Poemas  que  versam sobre  personagens  comuns  da  baía  de  Vitória:  “Uma história

praieira”;  “Cantiga  de  uma  rendeira”;  “Marinheiro  triste”;  “Lavadeiras  da  Fonte

Grande”.

2. O mar/porto como paisagem: “Canto de núpcias”;  “Cantares  de um terno filho do

mar”; “Vitória! Vitória! Que mar este teu!”.

O primeiro poema que destacamos aparece no livro  Marulhos  (1946).  Nele,  o pescador é

abordado pelo poeta à beira do cais, onde olhava para o mar à espera de sua barcaça que foi

levada pelas ondas. 

UMA HISTÓRIA PRAIEIRA

Na praia, com o olhar perdido na amplidão do Oceano, um velho barqueiro cisma,
ao ouvir estas palavras:

Ó destemido barqueiro.
Senhor das águas do mar.
Que fizeram da barcaça.
Da tua linda barcaça
Que, à fria luz do luar,
Vinhas aqui ancorar?

Ó desgraçado marujo.
Humilde amante das vagas.
Quem levou para outras plagas
A tua leve barcaça
Que, dia e noite, singrava
Os grandes mares do Norte?

Ó robusto marinheiro.
Alma nascida da espuma,
Da branca espuma do mar...
Por que não vais procurar
Por esses mundos distantes
A fada do teu sonhar?
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Ó tristonho aventureiro,
Escravo das verdes ondas,
Das ondas verdes do Atlântico,
Sem a tua embarcação,
A luz dos astros é baça...
A praia ficou deserta...
Não há festa sobre as águas!
E a ventania que passa,
Em ânsia, está soluçando
Por não poder embalar
As velas da tua náu...

Ó belo esposo da lua,
Meu sereno jangadeiro,
Depois que a tua barcaça
Foi encalhar noutro porto.
Este cais parece morto...
O luar ficou mais pálido...
Tudo aqui é solidão!
E, agora, só um gemido
Escuta da tua voz!

Ó desditoso praieiro,
Coração cheio de sonhos.
Agarra a tua viola
E vem cantar os teus fados!
Por certo, ouvindo os teus prantos.
As sereias do alto mar,
Em breve, farão voltar
Para esta praia de encantos
A causa do teu penar...

Ó desgostoso argonauta,
Homem criado nas águas,
Já eu sinto enorme falta
Daquelas doces histórias
Que, da popa do teu barco,
Tu me contavas, sorrindo...
Havia sempre em teus contos
Alguma coisa de mim...
Quantas mulheres bonitas,
Quantas donzelas ingênuas
Deixastes, em terras estranhas,
À espera da tua volta?

Ó infeliz pescador,
Miserável sonhador,
Com a ausência da tua barca,
O que terás para os teus?
Não há peixe e nem há pão
Na dispensa do teu lar!
Tua esposa está chorando
Por saber que andas penando...
Tua mãe, santa velhinha,
De há muito, vive a implorar
À virgem dos Navegantes
O desejado regresso
Da tua amada barcaça...
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Ó louco noivo do mar.
Navegador tão sem glórias,
Tua casa está vazia...
Roubaram o teu tresmalho...
Rasgaram tua tarrafa...
Teu anzol criou ferrugem...
E tudo que possuías.
Ao tempo, vai se estragando...

Ó formoso enamorado
Dos mistérios do Oceano,
A noite já vem descendo
Com seu véu todo de estrelas...
Somente a tua barcaça
Até agora não veio
Parar aqui neste cais!
Senhor dos Céus e da Terra,

Quem foi, acaso, o ladrão
Que roubou a embarcação
Deste velho marinheiro?
Depois de escutar tantos lamentos,
Triste, responde o barqueiro:

A minha terna barcaça,
A barca dos meus sonhares,
Não foi roubada, Senhor.
E nem perdida hoje está!
Numa noite de procela,
O mar, o mar traidor,
Invejando a sorte minha,
Quis servir de tampa àquela
Que, em vão, eu busco rever
Por sobre o espelho das águas...
*.*
A história desse barqueiro lembra
A desdita de alguém...

(ELTON, 1946, p. 6-8)

No poema, o poeta lança os olhos sobre o pescador, personagem tão frequente no cais da

cidade de Vitória nas primeiras décadas do século XX. Esse olhar revela uma vida dedicada à

pesca e ao mar, mas que foi interrompida pelo naufrágio da barcaça. Antes de ser tragada, sua

presença enfeitava o cais, servia como fonte de sustento do marinheiro e de sua família, além

de palco para as histórias contadas pelo pescador.  O personagem do poeta que indaga ao

barqueiro, utiliza varias metáforas para referir-se a ele: “destemido barqueiro”, “desgraçado

marujo”,  “robusto  marinheiro”,  “tristonho  aventureiro”,  “belo  esposo  da  lua”,  “desditoso

praieiro”,  “desgostoso  argonauta”,  “infeliz  pescador”,  “louco  noivo  do  mar”  e  “formoso

enamorado”.  Todas estas metáforas  são utilizadas como vocativos  e iniciam dez das onze

estrofes da canção. São também marcas da fala do poeta, que é responsável pela maior parte

do discurso, deixando apenas a última estrofe a cargo do pescador. 
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Dois fatores chamam a nossa atenção em relação às estrofes: o primeiro deles, o desequilíbrio

na divisão das vozes. Num poema com título “Uma história praieira”, espera-se que o “senhor

das águas do mar” seja capaz de narrar sua própria história. Espera-se que, com profundidade,

aquele que vive à beira mar narre suas venturas e desventuras e não que outro o faça por ele.

O que o personagem do poeta faz é colocar-se no lugar do outro. Sobre isso Ponzio (2010, p.

34) afirma que

[…]  ninguém  pôde-se  colocar  no  lugar  do  outro.  Mas  se  isso  fosse  possível,
aconteceria, entre outras coisas, que ali onde existem dois, duas perspectivas, dois
centros de avaliação, dois mundos diferentes, existiria um só, mas um só abstrato,
monoliticamente idêntico a si mesmo, sem alteridades, um abstrato e impossível eu
monológico. 

Essa monologicidade afeta a condição de palavra literária, pois ignora, ou melhor, diminui a

importância da palavra do outro. O mesmo Ponzio afirma que 

É necessário que […] dois centros  de valor,  o do eu e o do outro,  permaneçam
reciprocamente outros, por isso que interessa o ponto de vista temporal e axiológico.
É necessário que não ocorra entre eles a representação da relação sujeito-objeto com
o consequente abuso do sujeito que reduz o outro a objeto (2010, p. 40, grifo nosso).

Como  já  foi  mencionado  anteriormente,  essa  redução  pode  estar  ligada  à  tentativa  de

embelezamento  da  cidade,  efetuada  nas  décadas  de  1930  e  1940,  através  dos  Planos  de

Urbanização da Cidade de Vitória. 

O segundo fator que nos chama à atenção, são as metáforas utilizadas pelo personagem do

poeta para referir-se ao barqueiro.  Palavras  como “destemido”,  “desditoso”,  “robusto”,  ou

construções como “ó belo esposo da lua”, “desgostoso argonauta”, “ó formoso enamorado”

são incomuns em situações de encontro entre realidades tão diferentes: o poeta, culto, erudito

“um joalheiro das palavras”4, o pescador, “robusto”, “criado nas águas”, “miserável sonhador”

não compartilham o mesmo código linguístico. Parece-nos a tentativa na poesia de 

Eliminar os mal-entendidos […] pôr em discussão uma relação, um consenso, uma
adesão, uma relação de recíproca compreensão. Definir esclarecer, precisar, colocar
os pingos nos is...: tudo isso é geralmente ligado ao conflito, à dissidência; mais do
que com o buscar uma justificação e uma causa; é ligado ao fazer causa. Logo, nada
de compreensão na atitude de eliminar o mal-entendido. Eliminar o mal-entendido é
escolher  a  verdade  que  é  considerada  em  relação  inversamente  proporcional  à
amizade (PONZIO, 2010, p. 18).

A tentativa de padronizar a linguagem é frágil, pois causa o apagamento da voz do outro. A

esse respeito Rama (2015) defende que na América Latina, desde a Colônia, se estabeleceu a

4Estudo crítico Francisco Aurélio. Livro Elmo Elton, o poeta da cidade. p. 25 (epígrafe).
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diglossia5.  Essa diferenciação marcou -  e marca -  uma separação entre as classes sociais,

diferencia “os que sabem” dos que “não sabem” falar. É, ainda hoje, um fator de exclusão

sociopolítica. Lembrando que, à época do lançamento dos poemas de Elton selecionados, o

modernismo brasileiro já estava em sua terceira geração. O que, segundo Ribeiro (2014, p.

26) inclui “Elmo Elton dentre os poetas vinculados às estéticas do passado”. Só a critério de

comparação, em 1925, Oswald de Andrade, um dos líderes do movimento modernista, pública

o livro "Pau-Brasil", lançado originalmente em Paris, com o poema Pronominais em que já

questionava o padrão gramatical utilizado pelos brasileiros.

PRONOMINAIS

Dê-me um cigarro
Diz a gramática
Do professor e do aluno
E do mulato sabido
Mas o bom negro e o bom branco
Da Nação Brasileira
Dizem todos os dias
Deixa disso camarada
Me dá um cigarro.6

Estas considerações levam-nos a corroborar os escritos de Klug (2009), que apontam para o

movimento de embelezamento da cidade dos aspectos físicos e arquitetônicos, sem levar em

consideração  as  questões  sociais.  Acrescentamos  aos  escritos  da  pesquisadora,  que  esse

movimento  não  se  resumiu  às  questões  estruturais,  mas  atingiu  também  a  literatura.

Salientamos que a importância  dos poemas de Elmo Elton foi  validada  por Adelpho Poli

Monjardim,  que,  desde  1937,  ocupava  importantes  cargos  na  administração  pública  do

Espírito Santo e em 01 de setembro de 1946 publicou no jornal A Tribuna um texto chamado

“Um poeta capichaba (sic)” onde dizia:

Delicado como uma rima, elegante como um soneto, Elmo Elton seria o tipo ideal

do poeta, pudessem os poetas tem um tipo padrão. Dandy de corpo e de espírito, é,

indubitavelmente,  uma inteligência  de escol.  [...]  Como predestinado das  Musas,

mantém a face impassível, os membros lassos, quase inertes, enquanto o turbilhão

do  gênio  lhe  açoita  a  lama  e  fá-la  vibrar  em  toda  sua  plenitude,  em  toda  sua

sensibilidade de artista e de esteta para arrancer-lhe do ouro vivo do pensamento

essas canções puras e ternas com quem canta e interpreta a alma simples dos rudes

homens do mar. Elmo Elton é um poeta ímpar na poética espírito-santense, é, para

nós, o que foi Casemiro de Abreu para o Brasil (RIBEIRO, 2014, p. 26).

5Quando há diferença de status sociopolítico entre as duas línguas ou dialetos. 
6Oswald de Andrade ANDRADE,  O.  Obras completas,  Volumes 6-7. Rio de Janeiro:  Civilização Brasileira,
1972.
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O texto de Poli Monjadim, figura da “melhor sociedade capixaba” enaltece um de seus pares.

Embora Elton nunca tenha pertencido às classes mais abastadas de Vitória, esteve cercado por

seus representantes e fez parte de seus círculos. Como afirma Rama (2015) o grupo letrado, na

colônia,  sempre  esteve  no  “alto  da  pirâmide”  social.  Assim,  o  texto  de  Poli  Monjardim,

altoriza Elton a ser o representante desses “rudes homens do mar” que não podem compor

“canções puras”, pois suas almas “simples” não lhes permitem. 

Do ponto de vista estrutural, o poema classifica-se como uma canção, gênero lírico, assim

classificado pela sua musicalidade e por sua característica de “[...] focalizar o ponto de vista

pelo qual a  narrativa é vivida emotivamente” (SUHAMY, 1988, p.  83).  Como já  foi dito

anteriormente, o poema é composto por onze estrofes. Antes da primeira estrofe, da décima

primeira e após ela, aparece a voz de um narrador, que observa a cena e conclui: “A história

desse barqueiro lembra a desdita de alguém...”. Todos os versos contêm sete sílabas métricas,

ou seja, são heptassílabos ou redondilhas maiores. Esse tipo de verso “[…] é o mais simples,

do ponto de vista das leis métricas […] Talvez por isso ele seja o verso predominante nas

quadrinhas  e  canções  populares” (GOLDSTEIN, 2015,  p.  27).  A opção pelas  redondilhas

maiores aponta para uma tentativa do poeta de tornar o poema mais acessível. Já que, em

relação à variante linguística, ele optou pela norma padrão, por uma linguagem mais culta, em

relação à estrutura, a escolha foi por uma forma mais popular. Nisto apontamos um problema

da poética de Elton: a forma e o tema populares - redondilhas maiores e o pescador - e a

linguagem culta. Para Eagleton (2011, p. 46) “[...] as formas são determinadas historicamente

pelo tipo de conteúdo que elas devem incorporar; elas são alteradas, transformadas, demolidas

e revolucionadas à medida que o conteúdo muda”. Neste sentido, manter o tema e a forma

populares  e  apostar  numa  linguagem  culta,  seria  incorrer  no  erro  de  não  “transformar  e

demolir” as estruturas vigentes. Entendemos o poema como um todo, se forma, conteúdo e

linguagem não dialogam, deve-se repensá-los a fim de que sejam harmônicos. 

Contemporâneos de Elton, Eugenio Sette, Celso Bomfim, Geraldo Costa Alves e Ciro Vieira

da Cunha, publicaram a coletânea de poemas Sinfonia das ruas de Vitória, em 1943. Nele, o

primeiro poema “Garoto pidão”, de Eugenio Sette, exemplifica o que dissemos sobre forma e

a  linguagem.  Leiamos  as  duas  primeiras  estrofes  para  perceber  a  interação  entre  os  dois

fatores citados:
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Garoto pidão, 
Que pede um tostão, 
Pedaços de pão, 
Se ajeite na vida, 
Não faz isso não...

Garoto pidão, 
Cadê sua mãe
Que não vê isso não?

(SETTE, 1943, p. 9)

O poema de Eugenio Sette consegue adequar a forma a linguagem. Ele utiliza as redondilhas

menores (versos de cinco sílabas métricas), também consideradas simples por sua recorrência

em  cantigas  populares  e  a  linguagem  possui  marcas  da  oralidade,  como  a  repetição  do

advérbio de negação e a utilização de palavras terminadas em -ão, que servem como rimas

para o poema. Já em relação ao conteúdo do poema, encontramos, novamente,  uma visão

elitista e ideológicamente romântica. O tema é o garoto de rua, que tão frequentemente podia

ser encontrado na época da publicação, mas o eu-lírico culpa o garoto por sua miséria, “Se

ajeite na vida/ Não faz isso não”. Clama também pela responsabilidade da mãe, “Cadê sua

mãe que não vê isso não”, como se ela pudesse impedi-lo de mendigar, como se isso fosse

uma opção. Isso confirma a tese de que a literatura que se fazia na época era para deleite da

elite a qual Elmo Elton representava. 

Assim, reafirmamos com Ribeiro (2014, p. 26), que Elton se vincula às estéticas do passado,

sem maiores preocupações sociais em sua obra poética.

Esses  temas  populares  serão  recorrentes  nos  dois  primeiros  livros  de  Elton,  Marulhos e

Poemas que a onda levou, de 1946 e 1947, respectivamente. Quase quarenta anos depois, em

1985 o autor voltaria a falar desses personagens, porém em prosa, em  Tipos populares de

Vitória onde

[...] resgata as tradições do cidadão simples, comum, esquecido e até a antiga “rixa”
dos Caramurus com os Peroás, tipos folclóricos de uma cidade que estava crescendo
e esquecendo, pouco a pouco, esses seus antigos “símbolos”, o que, provavelmente,
era desejo secreto de muitos, ávidos de entrarem na “modernidade” e renegar esses
tipos que trariam sempre a ideia de estarem presos ao passado. Com esse resgate
histórico/socioantropológico, não serão mais esquecidos” (MORAES, 2014, p. 17)
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Em outro poema, Elton narra, como se fosse uma rendeira, o seu trabalho na cidade, cujos

produtos, muito apreciados,  rendem-lhe fama e um modesto soldo. Tal qual o pescador, a

rendeira  também é um personagem das classes subalternas.  Seus trabalhos são apreciados

benquistos, seus cantos, seus costumes, suas tradições são também populares.

CANTIGA DE UMA RENDEIRA

Nascida no mar,
Só vivo a cantar...
Além de praieira,
Sou linda rendeira...

Das aves aos chilros,
Eu troco este bilros...
Os mimos que teço
Não são de alto preço...

Para fazer rendas,
Recebo encomendas...
E sobram fregueses,
Senhores, às vezes...

Meus alvos trabalhos,
De graça não falhos,
São véus de noivados...
São finos bordados...

Quando há casamentos,
(Que doces momentos!)
As noivas vizinhas
Me trazem mil linhas...

E franjas, e bicos,
Também crivos ricos.
Me ponho a tecer,
Com grande prazer...

Nos dias de festa,
Daqui saio, lesta,
Vendendo, com frutos,
Tão belos produtos...

Na aldeia querida,
Já sou conhecida...
Meus leves rendados 
Não são desprezados…

                                             
                                             Sou ágil rendeira...

Sou terna praieira...
Aqui, neste Norte,
Quem tem melhor sorte?

(ELTON, 1946, p. 12-14)

Diferentemente do barqueiro, a imagem da rendeira não é comum na história da cidade de

Vitória. A capital do Espírito Santo, não tem tradição na produção desses trabalhos. Porém,
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não podemos afirmar que o poeta está tratando de uma personagem citadina, até porque há

uma referência ao norte (“aqui, neste Norte/ quem tem melhor sorte?”). Independentemente

de ser ou não personagem da cidade, a rendeira é também um mote para o “poeta da cidade”. 

“Nascida no mar” pode ser uma referência à deusa do amor, Afrodite. Na versão de Hesíodo

de seu nascimento, ela é fruto da castração de Urano por Cronos. Este lançou os testículos do

deus primordial no mar, que produziu uma espuma branca de onde surgiu Afrodite. Ela é o

primeiro fruto da separação entre o céu e a terra. Por ser filha do mar representa o começo.

Representa também a união das formas separadas. A rendeira de Elton trabalha em prol de

casamentos, esses “doces momentos!”, geram “frutos” pelos “belos produtos” que tece. 

A referência às rendas pode também ligá-la ao mito de Penélope, a esposa de Ulisses, que

para retardar a decisão sobre o novo marido tece um sudário para seu sogro, Laerte.  Esse

tecido está ligado à noção do destino, da sorte ou do azar. Segundo o mito das Moiras, elas

eram responsáveis por fabricar, tecer e cortar o fio da vida de todos. Durante o trabalho elas

usavam a Roda da Fortuna, que ora tinha o fio no seu topo, ora em sua parte mais baixa,

representando os períodos de má ou boa sorte. Nos versos “Aqui, neste Norte/ Quem tem

melhor sorte?” podemos fazer uma ligação entre a sorte da rendeira e o mito das Moiras. 

Semelhantemente ao poema anterior,  “Cantiga de uma rendeira” é uma canção, porém os

versos são pentassílabos, ou redondilhas menores. Esse tipo de verso foi muito comum entre

os  poetas  medievais  portugueses  em suas  cantigas  de  amor  e  de  amigo.  Talvez  o  nome

cantiga  faça  referência  a  essas  cantigas  medievais  em que  o  eu-lírico  era  feminino,  nas

cantigas de amigo, embora o autor fosse sempre do sexo masculino, como acontece no poema

de Elton. 

Em relação ao contexto histórico, o que dito foi a respeito do poema anterior,  também se

aplica, pois lembramos que os poemas fazem parte da mesma fase do poeta. 

Criticamente, a imagem da rendeira que borda seus trabalhos satisfeita, apesar do cansaço,

revela aquela mesma tentativa de enfeitar a cidade com seus trabalhadores felizes, embora

explorados. Esses trabalhos que “não são de alto preço” revelam um contraste entre os finos

trabalhos de renda descritos nas páginas da revista Vida Capichaba.  A edição número 493, de

1940, traz na seção Elegância Feminina, no artigo “Sobre a moda”, que fala sobre a utilização

de blusas, e que estas “ostentam finos bordados, realizados em ponto ‘sombra’ ou ‘plumetis’”

(referência à revista). Mais à frente, o artigo diz que essas blusas podem ser utilizadas em



45

“ceias e bailes” de esplendor. Ou seja, aqueles trabalhos “de graça não falhos” servirão às

classes mais altas em suas festas, que são impossíveis às rendeiras humildes. 

Quando Elton cria personagens como o barqueiro e a rendeira e incorre nos problemas de

poética apontados anteriormente - forma e conteúdo simples e linguagem rebuscada - acaba

por colocar palavras em suas bocas como se fossem mudos, ou se suas línguas não fossem

capazes de dizer, tal posicionamento deforma a natureza desses sujeitos, diferentemente do

que se apontava no começo desta pesquisa. A “liberdade da palavra”, que achávamos que

havia em sua poesia, o tempo de fala e a outra palavra, de que trata Ponzio (2010, p. 14)

É outra palavra no sentido de que não é palavra própria, seja porque palavra do outro
de mim, palavra do outro, seja porque palavra do outro de mim, aquele outro eu que
o eu identitário nega e censura: em todo o caso, palavra que se dá na escuta, no “dar
tempo ao outro”.  Da centralização do eu à centralização do outro: é a revolução
bakhtiniana.

não se confirmam na poesia de Elton. Essa palavra outra, esse escutar o outro, essa liberdade

da palavra que era o que nos interessava nos discursos da Cidade, através das poesias de

Elton, não se concretizaram. Porém como entendemos que a cidade é polifônica, percebemos

a existência de muitas vozes que se encontram com a nossa e outras vozes que silenciam,

mesmo esse encontro, das vozes e dos silêncios, é sempre encontro de palavras, é o encontro

da  dialogicidade,  e  é  essa  dialogicidade  que  nos  forma  enquanto  sujeitos  assimétricos,

inacabados, mas que se complementam nos encontros. 

Agora tomaremos o poema “Marinheiro triste” como fonte de nossa análise.

MARINHEIRO TRISTE
 
Marinheiro triste.
Alma só de mágoas.
Quando aqui vier.
Tome mais cautela,
Que as ondas são altas
Nestas frias águas...
Marinheiro pobre,
Vindo de outro mundo,
Ao chegar ao porto
Da sua saudade,
Beba menos vinho,
Que a maré cresceu
Neste mar sem fundo...
Marinheiro louco.
Coração impuro,
Nunca volte bêbedo
Para o seu navio,
Que não há estrelas
Neste mar escuro...
Marinheiro velho,
Feito de pezares,
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Ao vogar, sonhando,
Pelas mortas horas,
Feche bem seus olhos,
Que monstros habitam
Nestes grandes mares...
 
 Marinheiro rude,
De estrangeiras plagas,
Queira ter cuidado
Por estes caminhos,
Que um destino mau
Pode abrir-lhe o túmulo
Nestas negras vagas...

(ELTON, 1947, p. 17-18)
 

Neste poema, o eu-lírico se dirige ao marinheiro, da mesma maneira que o poeta conversa

com o barqueiro no poema “Uma história praieira”,  porém, desta vez, não há resposta do

marujo. O poema é dividido em duas estrofes, a primeira com 26 versos e a segunda com 7

versos. Apesar desse desequilíbrio na divisão, internamente podermos dividir o poema em

cinco estrofes, sempre começando pelo vocativo marinheiro seguido pelos adjetivos triste,

pobre, louco, velho e rude. 

Essa nova divisão sugere uma série de conselhos dados pelo eu-lírico ao marinheiro numa

gradação  que  vai  da  sua  chegada  ao  porto  “da  sua  saudade”  à  sua  partida  “por  estes

caminhos”. 

O marinheiro é caracterizado, em cada uma das cinco partes, de uma maneira negativa: “alma

só  de  mágoas”,  “vindo  de  outro  mundo”,  “coração  impuro”,  “feito  de  pesares”  e  “de

estrangeiras  plagas”.  Após a caracterização há sempre um conselho: “tome mais cautela”,

“beba menos vinho”, “feche bem os olhos” e “queira ter cuidado”. A esses conselhos seguem-

se os perigos do mar: “que as ondas são altas”, “que a maré cresceu”, “que não há estrelas”,

que  monstros  habitam/  nestes  grandes  mares”  e  “que  um destino  mau/  pode  abrir-lhe  o

túmulo”. E, após as consequências, há uma referência ao mar: “nestas águas frias”, “neste mar

sem fundo”, “neste mar escuro”, “nestes grandes mares”, que complementam o conselho da

quinta parte, e “nestas negras vagas...”. 

O poema mostra-se, apesar do desequilíbrio inicial, muito regular. Os versos parecem seguir a

mesma  distribuição  em  todas  as  estrofes:  primeiro  verso:  vocativo;  segundo  verso:

características do marinheiro; terceiro e quarto versos (na segunda e quarta estrofes também o

quinto verso e quinta estrofe o terceiro, quarto e quinto versos): conselhos; e, no último verso,
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que pode ser o sexto (primeira  e  terceira  estrofes)  ou o sétimo (segunda,  quarta  e  quinta

estrofes): uma exaltação do mar e sua condição ameaçadora.

Essa regularidade também pode ser percebida em relação ao mar, ora de “ondas altas”, ora

“crescido”, “escuro”, “grandes” ou de “negras vagas”, ou seja, a visão do mar é sempre a

mesma,  ameaçadora,  bravia,  pronta  a  tragar  o  marinheiro.  O  poema  traz  ainda  outra

regularidade,  a  mesma perspectiva  de  homem do mar,  triste,  sofrido,  rude.  Essa visão  se

perpetuou na obra de Elton,  mas não há uma reflexão sobre a situação do marinheiro,  há

sempre uma espécie de pintura naïf, em que o artista, de maneira simples e livre, às vezes até

primitiva, pinta uma cena comum. Assim também aparecem os homens do mar de Elton, uma

visão romantizada de um homem que precisa vencer o mar bravio para conseguir os seus

objetivos. Esse homem, sempre triste e diminuído, frente a tão grande mar, resigna-se de sua

fragilidade e parece esperar a providência que lhe virá ao socorro. 

O outro poema selecionado para discutirmos, nesta parte, é o “Lavadeiras da Fonte Grande”.

Nesse poema com epígrafe de Ribeiro Couto,  escritor reconhecido por tratar das camadas

mais  humildes  e  anônimas  da  sociedade,  Elton  emprega  um estilo  romântico  oriundo  da

segunda geração brasileira, ou seja, o ultrarromântico. O lamento do eu-lírico foi expresso

logo na primeira estrofe, no quarto verso, “meu coração é de fel”. O poema sugere a triste

história do eu-lírico, vítima das canseiras “na caminhada/ do mais comprido caminho”. 

LAVADEIRAS DA FONTE GRANDE 

Invejo as vossas mãos grosseiras
e esses longos braços mecânicos,
infatigavelmente a bater!
Deixais a roupa tão branca!

Ribeiro Couro

Lavadeiras da Fonte Grande.
do Buraco da Isabel,
por toda parte em que eu ande.
meu coração é de fel.

Canseio-o na caminhada
do mais comprido caminho...
Meu coração não tem nada,
é um coração só de espinho.

Lavadeiras da Fonte Grande
lavam roupa para fora:
Lavam as toalhas da igreja.
o véu de Nossa Senhora.

Lavam cantando cantigas.
sabem tantas cantiguinhas!
Roupas por elas lavadas
ficam mais limpas, branquinha,
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Ficam branquinhas, assim,
após tamanhas canseiras;
Mais brancas, porém, as almas
dessas pobres lavadeiras.

Lavadeiras da Fonte Grande,
de quando fui bem criança,
por toda parte em que eu ande,
carrego a vossa lembrança.

Agora, pois, que sou homem.
tomai depressa o sabão:
-Lavai-me o sujo da Vida'
o fel do meu coração.

(ELTON, 1976, p. 20)

Nesta canção octossilábica, as sete estrofes de quatro versos cada, varia o esquema das rimas

da seguinte forma: na primeira, segunda, terceira, quarta e sexta estrofes as rimas seguem o

padrão ABAB; já na quinta e na sétima estrofes o padrão é ABCB. 

O Morro da Fonte Grande fica localizado no maciço central  da Ilha de Vitória.  Hoje, é a

última área de grande porte que ainda possui a vegetação comumente encontrada em encostas

de Mata Atlântica, segundo o site da Prefeitura de Vitória. No morro há várias fontes e bicas,

que, ainda hoje, podem ser visitadas. O local abriga o Parque Estadual da Fonte Grande e nos

seus mais de 300 metros de altura situam-se mirantes com vista para a cidade e o seu entorno. 

Como o morro fica próximo ao Centro de Vitória e, na década de 1940, não existia água

encanada, é provável que as Lavadeiras da Fonte Grande tenham realmente existido. Em um

romance escrito por Álvaro José Silva, Madrugada em Piedade (2000), a figura da lavadeira

também está presente, embora não haja referência à cidade de Vitória no romance, a paisagem

retratada permite uma aproximação com a capital do Estado. 

No poema de Elton, as lavadeiras aparecem como ouvintes das lamúrias do eu-lírico. É para

elas que ele confessa suas dores e o seu “coração de fel”. A essas senhoras Elton parece tratar

como divindades, como se fossem elas a Santa de quem lavam o véu: “mais brancas, porém,

as almas/ dessas pobres lavadeiras”. 

O seu costume de cantar enquanto lavam também é salientado pelo eu-lírico, não à toa, ele

utiliza a canção para retratá-las, apesar de o fazer com versos octossílabos, não tão comuns

entres as cantigas populares, que, geralmente, são pentassílados (ou redondilhas menores) ou

heptassílabos (ou redondilhas maiores). Esse tipo de escolha de Elton é o que nos causa, por
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vezes, estranhamento. Se ele queria retratar as classes mais subalternas e trazer para os seus

poemas, por que não o fazer utilizando as formas mais populares de canções? Nos textos que

analisamos anteriormente percebemos e apontamos também essas discrepâncias que, de certa

forma, transformam os versos do poeta em uma elegia às personagens mais populares da Ilha

de Vitória,  mas de uma forma que a elas seria impossível,  pois não compartilham ora da

linguagem do poeta, ora da forma em que as canta. 

Segundo Ponzio a palavra literária

[...]  olha  sempre  para  as  coisas  humanas  com uma espécie  de  ironia,  com uma
atitude  sério-cômica  [...].  Justamente  essa  exotopia  em  relação  à  própria
contemporaneidade  confere  ao texto literário  a  possibilidade  de sobreviver  à  sua
própria contemporaneidade (2010, p. 63, grifo nosso).

É dessa atitude sério-cômica que sentimos falta na poesia de Elton, quando retrata os tipos

mais  populares.  O  tom  usado  é  sempre  grave,  sempre  monológico,  numa  espécie  de

idealização romântica e passadista. 

Passamos a analisar o segundo grupo de poemas, que têm como paisagem o mar ou o porto,

paisagens características da obra de Elton. 

O poema “Canto de núpcias”, dedicado a Mesquita Netto, pseudonimo de Octávio José de

Mendença, jornalista e poeta, ex-diretor do jornal A Gazeta, com uma coluna diária assinada

nesses jornal, que atraía muitos leitores,  é uma canção dividida em oito quartetos ao melhor

estilo das trovas, que também seriam cultivadas por Elmo Elton. Os versos são pentassílabos

(redondilhas menores), divisão muito comum nas cantigas populares. 

CANTO DE NÚPCIAS
A Mesquita Netto

À luz do luar,
Eu vivo a cantar...
Beijando estas águas,
Não vivo de mágoas...

Nasci para amar...
Sou noiva do mar...
Com quem, a sonhar,
Eu vou me casar...

As horas eu passo,
Em doce regaço...
Vivendo na areia.
Sou linda sereia...

No meu casamento,
Ao sopro do vento.
Vou por um vestido
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De rendas, comprido...

Com a espuma da praia.
Eu bordo esta saia...
Com as linhas do céu,
Eu teço meu véu...

Nasci para amar...
Sou noiva do mar...
Com quem, a sonhar,
Eu vou me casar...

Quem quer assistir
A um breve partir?
Quem quer festejar
As bodas do mar?

A festa é chegada!
Vou ser desposada...
Quem quer me beijar?
Quem quer me abraçar?

(ELTON, 1946, p. 23-24)

O eu-lírico  feminino  lembra  as  canções  de  amigo  do trovadorismo português,  onde  uma

mulher dirige-se à mãe ou a alguma amiga e conta sobre o seu amor. Neste poema, porém, a

personagem parece devanear enquanto espera o seu casamento com o mar. 

A hipótese do devaneio vai além da possibilidade irreal de casamento com o mar; a noiva vive

a cantar e a beijar as águas e vive na areia, como “linda sereia”. Seu vestido, bordado com

espumas do mar e as linhas do céu, adornam o sonho, que na sétima estrofe parece uma fuga

para a morte, que é reforçada pela ideia de ser desposada pelo mar. Em outro poema de Elton,

uma donzela tem como campa o mar, trata-se do poema “Adelaide”,  que assim se inicia:

“Adelaide morreu/ afogada no mar!/ o seu corpo sumiu/ nos mistérios das vagas.../ a sua alma

subiu/  para  as  glórias  do  céu...”  Esse  escape  que  a  morte  representa  para  alguns  poetas

românticos se manifesta no poema Adelaide o que pode confirmar a hipótese de fuga para a

morte no poema “Canto de núpcias”. 

Do ponto de vista de nossa crítica,  esse poema repete  aquilo que já fora feito  em outros

poemas já citados: a idealização de uma paisagem e de um povo feliz, que vive a cantar à

beira mar. Essa visão romântica de Elton contrasta com a sua época de publicação, onde já se

iam longe outros poetas brasileiros em relação às críticas sociais e a tentativa de recriar a

identidade  nacional.  Só a  critério  de  comparação,  Macunaíma,  de Mário de Andrade,  foi

publicado em 1928, ou seja, quase vinte anos antes dos poemas de Elton. Isso corrobora a
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opinião  de  Ribeiro  (2014;  p.  26),  de  que  Elton  vincula-se  “[...]  a  estéticas  do  passado,

sobretudo ao Romantismo, sem maiores ligações com os modernistas, já na terceira geração”. 

O próximo poema a ser analisado é a canção “Cantares de um terno filho do mar”.

CANTARES DE UM TERNO FILHO DO MAR...
A Juvenal Galeno

De um terno filho dos mares,
Triste, ouvi estes cantares:

Jangada, minha jangada
De vela tão rota e panda,
Que mistérios há no mar?
Que magia há no luar?
O que desejas, ligeira,
Nestas águas encontrar?
Quem te deu este destino?
Por que vives nestas ondas,
A vagar, em desatino?

Jangada, linda jangada,
Branca flor d’água do mar,
Não sejas tão atrevida!
Cautela, muita cautela,
Que é mui leve tua vela...
Um vento pode levar-te
Para bem longe daqui...
E depois, (ah meu Jesus!)
Que será feito de ti?

De um terno filho dos mares,
Triste, ouvi estes cantares:

Jangada, doce jangada,
Alma ingênua do oceano,
Quais os portos que procuras?
Por que amas esta música
E este marulho das ondas?
Por que andas, dia e noite,
Lutando contra as procelas?
Há tempestades nos mares...
Tu podes ficar perdida...

Jangada, humilde jangada,
Noiva das ondas do mar
Como é grande a solidão
Nestes mares infindáveis!
Que graça encontras aqui?
Tenho meus olhos cansados
De tanto ver estes céus...
Minh ’alma, em silêncio, pena
Por andar sempre vagando...
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De um terno filho dos mares,
Triste, ouvi estes cantares:

Jangada, bela jangada,
Enamorada das praias,
Como é tristonho o viver
Do homem que te conduz!
Quanta ventura sonhei...
Quanta desgraça alcancei...
Ah! de tanto que hei chorado,
O mar está aumentando
E as ondas estão mais fortes

Jangada, triste jangada,
Não me leves para longe...
Eu sou pobre sonhador
E escravo de casto amor...
Distante, muito distante,
Num jardim cheio de flor,
Eu deixe¡ a minha amada
Que, coitadinha, a rezar,
De há muito, espera por mim...

De um terno filho dos mares:
Triste, ouvi estes cantares:

Jangada, louca jangada,
Aventureira sem glórias,
Estou meus dias passando
Longe do alguém que eu adoro...
Meus lábios estão sem cor
E precisam ser beijados...
Minhas mãos estão geladas
Por não sentir o calor
Que há nas mãos do meu amor...

Jangada, ingrata jangada,
Não ouves a minha voz?
Enquanto, só, a chorar,
Eu penso nos meus amores,
Tu me levas, sem temores,
Para as ondas do alto mar...
Já não gosto mais das vagas...
Quero viver lá na terra,
Em minha alegre choupana,
Cercada de coqueirais...
Quero ter, perto de mim,
A virgem do meu sonhar...
Uma viola plangente...
Uma rede... e nada mais...

De um terno filho dos mares:
Triste, ouvi estes cantares:

Jangada, minha jangada,
Quantas saudades de tudo!
O dia já vai morrendo...
O crepúsculo desceu
Para atingir o horizonte...
Só nós estamos no mar!



53

Ai, vamos, enquanto é tempo,
Na fria areia encalhar?
As ondas são muito falsas...
Eu tenho medo da morte...

(ELTON, 1944, p. 4-7)

Publicado pela primeira vez em 1944, esse poema intitula o primeiro livro de Elton, ou seja,

trata-se de seu poema de estreia no cenário da literatura produzida no Espírito Santo. 

O  texto  dedicado  a  Juvenal  Galeno7 inicia  com  uma  referência  ao  triste  cantar  de  um

marinheiro, que se repetirá antes da terceira, quinta, sétima e nona estrofes: “De um terno

filho dos mares:/ Triste, ouvi estes cantares”.

Cotejando-o com o poema “Uma história praieira”, publicado um ano depois, parecem fazer

parte da mesma história, pois no primeiro o marinheiro, direcionando-se à jangada, questiona-

a em relação à sua “procura” pelas aventuras marítimas e ao seu destino de navegar sem

cessar. No poema, que segue um padrão de composição também parecido com o de “Uma

história praieira”, os dois primeiros versos das cinco primeiras estrofes, e da sétima servem

como um vocativo do marinheiro para a jangada: “jangada, minha jangada/ de vela tão rota e

panda”; “jangada, linda jangada,/ branca flor d’água do mar”; “jangada, doce jangada,/ alma

ingênua do oceano”;  “jangada,  humilde jangada,/  noiva das ondas do mar”;  jangada,  bela

Jandaia,/ enamorada das praias”; “jangada, louca jangada,/ aventureira sem glorias”.

O terceiro e quarto versos, da segunda estrofe, soam como conselhos a alguém inexperiente:

“não sejas tão atrevida!/ cautela, muita cautela”. Já na terceira e quarta estrofes, o marinheiro

questiona o que há de tão atraente no mar que faz com que a jangada dele não se liberte: “por

que amas esta música/ e este marulho das ondas?”; “que graça encontras aqui?”. 

Da quinta estrofe em diante, depois do vocativo, o marinheiro começa a lamentar o destino de

condutor da jangada: “como é tristonho o viver/ do homem que te conduz!”; “eu sou pobre

sonhador/ e escravo de casto amor...”; “estou meus dias passando/ longe de alguém que eu

adoro...”; “enquanto, só, a chorar,/ eu penso nos meus amores,”; “quanta saudade de tudo”. 

Ao fim de cada estrofe, há uma espécie de profecia nefasta a respeito do futuro da jangada ou

do marinheiro: “que será feito de ti?”; “há tempestades nos mares.../ tu podes ficar perdida...”;

7 Fundador do primeiro jornal puramente literário no Ceará. Escreveu numerosas poesias assim como a obra
crítica Lendas e Canções Populares.Seu livro Prelúdios Poéticos de 1856 é considerado como marco inicial do
Romantismo no Ceará.



54

“minh’alma, em silêncio, pena/ por andar sempre vagando...”; “o mar está aumentando/ e as

ondas estão mais fortes”; “as ondas são muito falsas.../ eu tenho medo da morte...”.

Estes versos voltam a tematizar o homem do mar como o sujeito sofrido, vítima de um destino

traçado para ele, mas não aquele que desejava: “quanta ventura sonhei.../  quanta desgraça

alcancei...”. Essa visão de Elton, já fora apontada em outros textos analisados em poemas

anteriores. Outro traço que nos chama atenção é o ofertório do poema “Uma história praieira”.

Nele está escrito: “A história desse barqueiro lembra/ a desdita de alguém...”. Este alguém

pode muito bem se referir ao eu-lírico do poema analisado, pois, se neste o marinheiro teme

pela perda da jangada, naquele a jangada se perdeu e cabe ao marujo apenas lamentar por ela. 

A seguir, analisamos o poema “Vitória! Vitória! Que mar este teu”. 

VITÓRIA! VITÓRIA!  QUE MAR ESTE TEU!
 
Vitória! Vitória! Que mar este teu!
Que mar tão azul! Oh! Que mar tão azul!
Que mar de ternura! Que encanta de mar!
Que lindo teu porto! Que alegria esta cais!
Há sempre barqueiros sonhando no cais...
Há sempre barqueiros cantando no cais...
 
Que mar de caricias! Que mar sem igual!
Que mar só de plumas! Que mar de águas mansas!
Que brancas gaivotas são tuas barcaça!
Têm todas uns nomes das coisas do céu!
Lá está “Deus te guie”... Lá está “Mãe de Deus”...
“São Pedro”...  “São Lucas”... “Senhora da Penha”...
São nomes queridos pintados nos barcos!
 
Meu Deus, que beleza, que sonho de mar!
Tem velas bordadas com a imagem da Cruz!
Tem velas bordadas com o nome de Deus!
Há vozes que sabem cantigas estranhas,
Que lembram histórias de muita saudade,
Que lembram uns tempos de antigas conquistas.  
 
Vitória! Vitória! Que mar este teu!
Que mar de poesia! Que enlevo de mar!
Nos dias bem claros, nos dias de estio
Nas noites de lua, quando há serenata,
As águas são como pedaços de sol!
As águas são como pedaços de prata!
 
Vitória! Vitória! Que mar este teu!
Foi sobre estas águas que Jesus andou...

(ELTON, 1947, p. 20)

Nesta  outra  canção,  nos  versos  endecassílabos  de  Elton,  o  eu-lírico  contempla  o  mar  da

cidade,  desta  vez,  se  referindo  especificamente  à  Vitória.  A visão  romântica  dos  poemas
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anteriores permanece neste, tomando a cidade como um lugar ideal, com o mar azul, um porto

lindo,  um cais  alegre,  com seus  barqueiros  sempre  a  sonhar  e  cantar.  Como já  dissemos

anteriormente, quando Elton está escrevendo estes poemas a visão do Porto de Vitória esta

escasseando por causa da construção de grandes galpões. Esse sentimento de perda da visão,

talvez tenha sido o motivo pelo qual o poeta romantiza sua imagem da cidade. Sentindo que ia

perdê-la,  pode  ser  que  tenha  tentado  preservá-la  por  meio  de  seus  poemas.  Outra

possibilidade,  que também já apontamos neste texto,  é a do projeto de embelezamento da

cidade,  a  partir  dos  planos  diretores  que  influenciaram  as  construções  e  acabaram  por

influenciar também as artes. Por exemplo, a artista  naïf  Nice (Nice Nascimento) expôs no

Brasil e no exterior várias obras que tinham como tema as fachadas e os casarios do Centro,

todas essas obras pintadas com a leveza da arte naïf e o seu romantismo, apesar da artista ser

de origem humilde,  nascida e  criada,  até  os nove anos de idade,  no bairro Caratoíra,  em

Vitória,  para onde volta na década de 1960. Vemos assim, a grande influência da estética

romântica nas obras de Elton e seus contemporâneos capixabas. Estes buscaram retratar uma

cidade bela e repleta de prazeres, deixando de lado suas misérias e ruínas.

Ouvimos a voz de Elmo Elton em seu canto sobre a cidade de Vitória, passaremos então a dar

ouvidos a outra voz, que também versou sobre a sua cidade, Baudelaire e sua Paris. A opção

por Baudelaire justifica-se, pois ele tornou-se um referencial a todos os que desejam tratar da

cidade  na  poesia.  Assim,  não  pretendemos  aqui  fazer  um exercício  de  comparação  entre

ambos, apenas apontar na poesia do francês como a cidade foi retratada por um outro pintor. 

Baudelaire nasceu em Paris, em 9 de abril de 1821 e viveu as profundas transformações da

cidade devido à chegada das indústrias. Morreu, prematuramente, na mesma cidade em 31 de

agosto de 1867. Foi poeta e teórico da arte francesa, mas levava uma vida boêmia, o que o

teria levado a contrair sífilis, razão de sua morte. É considerado precursor do simbolismo e

fundador  da  tradição  moderna  em poesia,  pois  pela  aguçada  percepção  do  real,  chegava

sempre a um correlato objetivo para o sentimento que desejava expressar. Sua visão da Cidade

era capaz  de encontrar  poesia  em qualquer  lugar  “[...]  tropeçando em palavras  como nas

calçadas, topando imagens desde há muito sonhadas” (BAUDELAIRE, 1996, p. 295). 

Em sua obra, As flores do mal (1857), destacamos alguns poemas “que a cidade grande jogou

fora, tudo o que ela perdeu, tudo o que desprezou, tudo o que destruiu, (...)” (BENJAMIN,

1989, p. 78). 
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OS SETE VELHOS
A Vitor Hugo

Cidade formigante, e que ao sonho se aviva,
Em que o fantasma ao sol nos agarra o pescoço!
O mistério por tudo é seiva que deriva
Nos estreitos canais do poente colosso.

No entanto, uma manhã em que na rua feia
As casas, a que a névoa emprestava brancor,
Simulavam dois cais de um rio em plena cheia,
E em que, decoração como a da alma do ator,

Suja e amarela bruma enchia todo o espaço,
Eu ia, os nervos meus com heroicas tensões,
E discutindo com meu espírito lasso,
Pela viela a vibrar dos graves carroções.

De repente um ancião cujas pobres sacolas
Imitavam a cor de um céu a tempestear,
A cujo aspecto só choveriam esmolas,
Se não fosse o rancor que ardia em seu olhar,

Surgiu tendo no fel suas pupilas molhadas;
Enquanto aguça a neve, a das noites mais rudas,
A sua barba imensa, esquia como espadas,
Projetava-se assim como a barba de Judas.
Não era curvo mas alquebrado, a sua espinha
Dava com sua perna exato ângulo reto,
Tanto que seu bastão, que o seu cariz sublinha,
Ia-lhe dando o ar, como o passo incorreto,

De um mórbido muar, de um judeu de três patas.
Metias os membros seus na nevada e no lodo,
Como quem está a pisar mortos com as sapatas,
Lançando ao universo o arreganho do apôdo.

Vinha outro: barba, olhar, costas, bastão, molambos,
Eram em tudo iguais, do mesmo inferno oriundos,
Centenários os dois, visões barrocas ambos,
Iam com passo igual a misteriosos mundos.

Tinha eu diante do olhar um enredo poluto,
Ou era a humilhação de um acaso perverso?
Sete vezes contei, de minuto em minuto,
A multiplicação e velho tão diverso.

Aquele que se ri dessa minha inquietude,
Que não se vê prender de um frêmito fraterno,
Pense bem que, apesar desta decrepitude,
Estes monstros fatais tinham um ar eterno!

Teria posto o olhar num oitavo avantesma,
Sem morrer, a este sósia, irônico e fatal,
Fênix tremenda, mãe e filha de si mesma?
- Mas as costas voltei ao cortejo infernal.

Bêbado que vê dois, assim exasperado,
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Voltei, fechei a porta e de susto transido,
Frio e enfermo, febril o espírito turbado,
Pelo mistério e pelo absurdo malferido!

Minha razão embalde ansiou suster-se à barra;
A borrasca anulou meu empeno ao jogar,
E minha alma dançava assim como gabarra
Sem mastros, por monstruoso e por infindo mar.

(BAUDELAIRE, 2006, p. 51)

Em Os sete  velhos  a “cidade formigante” em que o “sonho se aviva”,  com suas grandes

carroças ocupadas por operários e puxadas por bois, contrasta com a imagem desses velhos

em farrapos, que em muito se assemelham a mendigos, mas que não fazem menção de pedir

esmolas, o que gera um efeito de torpor no poema, pois se espera que esses sujeitos apelem à

piedade  dos  cidadãos  citadinos,  mas  eles  seguem a  sua  marcha  “De um mórbido muar”.

Coube então ao poeta o estranhamento ao encontrar e reconhecer a vulgaridade dessas figuras

nas ruas parisienses. 

Como  a  rua  é  o  lugar  próprio  do  trânsito,  da  circulação  é  nela  mesma  onde  se  dão  os

encontros, mesmo que efêmeros e com desconhecidos. É nesse tráfego acelerado das cidades

modernas que o poeta presta atenção nesses sujeitos que passaram despercebidos pela maioria

da população.

Talvez  a  grande  movimentação  de  pessoas  pelas  ruas  da  cidade  e  a  casualidade  de  tais

encontros  efêmeros  façam com que a  voz poética  se  espante ao encontrar  esses seres  do

“inferno oriundos” como possíveis não integrantes da marcha do progresso. E o poeta, que,

segue uma marcha parecida com a daqueles sete senhores, parece perceber que o esforço vão

do homem moderno só o levará a decrepitude de seus pares parisienses.

Assim, no poema, o eu-lírico não demonstra olhar complacente pelas figuras que transitavam

pelas ruas de Paris. Não há o ranço da “piedade”, os velhos são o que são e não há pecado

nisso, nem em sua situação nem na forma como a cidade os relega à “rua feia”. O que há são

vozes que ecoam pelas avenidas da “Cidade Luz”. 

Baudelaire retrata seus personagens a partir da visão exotópica, sua transgrediência de olhar

capta  o  sujeito  “justamente  naqueles  elementos  em  que  ele  não  pode  contemplar-se”

(BAKHTIN, 2010, p. 23). Como o autor se situa fora, sua visão contempla o todo, completa o

quadro que se forma atrás de cada personagem.
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O autor não só enxerga e conhece tudo o que cada personagem em particular e todas
as  personagens juntas enxergam e conhecem, como enxerga e conhece mais que
elas, e ademais enxerga e conhece algo que por princípio é inacessível a elas, e nesse
excedente  de  visão e  conhecimento  do  autor,  sempre  determinado  e  estável  em
relação a cada personagem, é que se encontram todos os elementos do acabamento
do todo, quer das personagens, quer do acontecimento conjunto de suas vidas, isto é,
do todo da obra (BAKHTIN, 2010, p. 11).

O centro axiológico da personagem é todo conhecido do autor, e este a limita a olhar a direção

que lhe apraz, tornando então seus valores éticos e cognitivos limitados ao alcance de sua

visão, mas por outro lado o autor também está limitado  à  objetividade estética, que abarca

tanto ele quanto a personagem. Essa limitação do autor não é conhecida da personagem, que

por sua vez não pode ultrapassá-la. Se orientarmos então nossa pesquisa a abordar autores que

falam da cidade, não seria a cidade nosso todo estético, nosso centro axiológico, nossa diretriz

volitivo-emocional?  É justamente  nisso que acreditamos e,  por isso,  entendemos a  cidade

como referência estética da criação poética, e portadora de outras vozes e leituras, diferentes

das usuais. Ou seja, buscamos as relações entre os discursos e as cidades das quais falou

Calvino (1990, p. 59).

A seguir, tratamos da cidade como espaço de lutas e como essas lutas podem ser representadas

na poesia. 
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4 DA CIDADE COMO OBRA E ESPAÇO DE LUTAS

Desconfiai  do  mais  trivial,  na  aparência  singelo. 
E  examinai,  sobretudo,  o  que  parece  habitual. 
Suplicamos expressamente: não aceiteis o que é de hábito como coisa natural, pois
em  tempo  de  desordem  sangrenta,  de  confusão  organizada,  de  arbitrariedade
consciente,  de  humanidade  desumanizada,  nada  deve  parecer  natural  nada  deve
parecer impossível de mudar.

(Bertolt Brecht)

A  cidade  foi  tomada  pelo  capital.  Os  espaços  urbanos  foram  sitiados  pelos  seus

“proprietários”.  A  rua  pertence  aos  carros.  Os  prédios,  às  corporações  nacionais  e

internacionais. O espaço urbano foi fetichizado e transformado em produto a ser consumido,

através dos shoppings centers, dos grandes empreendimentos imobiliários etc.

Aos mais  pobres sobraram apenas  os  espaços periféricos  e  os  resquícios  da  urbanização.

Somos  empurrados  para  cada  vez  mais  longe dos  centros  e  nos  apropriamos  apenas  dos

“restos” desse processo. 

4.1 O PROCESSO DE URBANIZAÇÃO DAS CIDADES BRASILEIRAS

Até 1950, o Brasil era um país predominantemente rural. Mais de 60% da população vivia no

campo e trabalhava na agricultura. Figurava entre os principais produtos brasileiros o café. 

A partir de 1930, com a concentração fundiária e a mecanização do campo, os trabalhadores

agrícolas veem-se obrigados a deixar o campo e a buscar novas oportunidades de emprego nas

cidades, que passaram a recebê-los e a acomodá-los nas periferias urbanas. A partir de 1950,

nos governos de Getúlio Vargas e Juscelino Kubitschek, que promoveram a industrialização

do país, intensifica-se o processo de urbanização. O crescimento das cidades, principalmente

no Sudeste, torna-se assombroso. Se, em 1940, apenas 31% da população viviam nas cidades,

essa  proporção  praticamente  se  inverte  em  1980,  quando  apenas  34%  da  população

permanecem no campo. Em 2010, esse número se reduz a impressionantes 16%. 

Apesar de rápido, o processo de urbanização brasileiro é desigual. Embora o país tenha se

tornado predominantemente urbano, as regiões se desenvolveram de maneira irregular, o que

causou uma enorme diferença de concentração de renda. O quadro abaixo mostra as taxas de

urbanização brasileiras. 
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              Tabela 1 - Taxa de Urbanização das Regiões Brasileiras (IBGE)

Região 1940 1950 1960 1970 1980 1991 2000 2007 2010

Brasil 31,24 36,16 44,67 55,92 67,59 75,59 81,23 83,48 84,36

Norte 27,75 31,49 37,38 45,13 51,65 59,05 69,83 76,43 73,53

Nordeste 23,42 26,4 33,89 41,81 50,46 60,65 69,04 71,76 73,13

Sudeste 39,42 47,55 57 72,68 82,81 88,02 90,52 92,03 92,95

Sul 27,73 29,5 37,1 44,27 62,41 74,12 80,94 82,9 84,93

Centro

Oeste

21,52 24,38 34,22 48,04 67,79 81,28 86,73 86,81 88,8

                  Fonte: Elaborada pelo autor, 2017

Como se pode notar pelo quadro, a região Sudeste é aquela que mais se urbanizou desde o

início do processo, acompanhada pelo Centro-Oeste e pelo Sul. Isso se deu, pois no Sudeste

instalou-se  grande  parte  das  indústrias  do  país,  recebendo  grandes  fluxos  migratórios,

principalmente do Nordeste. Desde a década de 1960, a região acomoda mais habitantes nos

meios urbanos que nos rurais. A região Centro-Oeste passou a receber mais habitantes a partir

da construção da cidade de Brasília. Isso atraiu muitos trabalhadores, principalmente do Norte

e do Nordeste brasileiro. 

A região Sul, por sua tradição familiar agroindustrial, manteve uma taxa de urbanização lenta

até a década de 1970, poucos eram os trabalhadores que deixavam o campo para as áreas

urbanas. 

As regiões Norte e Nordeste possuem as menores taxas de urbanização brasileiras. Isso se dá,

pois  o  Nordeste  foi  afetado  por  várias  correntes  migratórias  para  as  demais  regiões  e  o

pequeno desenvolvimento  econômico das  cidades  nordestinas.  Já  a  região  Norte,  que,  na

década de 1960, era a segunda mais urbanizada, perdeu muitos trabalhadores para a região

Sudeste durante o processo de industrialização desta. 

Os processos de urbanização acarretam consequências às regiões afetadas. Em sua maioria, os

governos não estão preparados para lidar com as questões que envolvem a população dos

grandes centros. 

Entre  os  problemas  causados  pelo  rápido  crescimento  da  população  urbana  estão  a

favelização, a violência e a poluição. 
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Na  maioria  das  grandes  cidades  brasileiras,  há  ocupações  de  áreas  irregulares.  Essas

ocupações foram causadas pela migração de grandes contingentes em busca de trabalho e a

falta de políticas habitacionais, que até hoje são escassas no Brasil. 

4.2 ALIENAÇÃO DO ESPAÇO URBANO.

Para Lefebvre (2001), o motor da urbanização é  a industrialização. Urbanização que não se

encerra na questão da indústria, já que a cidade preexiste a ela, mas, em grande parte, advém

dela. Não à toa, as maiores cidades brasileiras são as mais industrializadas: São Paulo, Rio de

Janeiro, Belo Horizonte, Brasília – esta não figura entre as mais industrializadas hoje, mas

explica-se pelo grande fluxo de pessoas que recebeu durante sua construção, em 1960. 

Essa industrialização da cidade acabou por transformá-la também em produto. Um produto

social,  sem dúvida, trabalho materializado, mas ao mesmo tempo alienado. Alienado, pois,

mesmo que produzida pelo trabalhador, não lhe pertence. Zé Geraldo, em 1979, gravou uma

canção que se tornou um de seus clássicos: Cidadão. Reproduzo a primeira estrofe da música

que ilustra bem a nossa discussão: 

Tá vendo aquele edifício moço?
Ajudei a levantar
 Foi um tempo de aflição
Eram quatro condução
Duas pra ir, duas pra voltar
Hoje depois dele pronto
Olho pra cima e fico tonto
Mas me chega um cidadão
E me diz desconfiado, tu tá aí admirado
Ou tá querendo roubar?
Meu domingo tá perdido
Vou pra casa entristecido
Dá vontade de beber
E pra aumentar o meu tédio
Eu nem posso olhar pro prédio
Que eu ajudei a fazer”

(GERALDO, 1979)

Esse trecho nos parece emblemático, pois nos dá a dimensão da capacidade de exclusão que a

cidade pode causar às pessoas. Apesar do trabalho realizado, o cidadão não tem acesso àquilo

que construiu. Embora nos sejam cobrados impostos, não usufruímos de saúde, segurança,



62

educação,  transporte  de  qualidade.  Ficamos  a  observar  aquilo  que  construímos,  ou,  pelo

menos, pagamos para ser construídos, e repetimos: “eu nem posso olhar pro prédio/ que eu

ajudei a fazer”. 

Por concentrar  em si  grande parte  das necessidades humanas da vida moderna – escolas,

assistência médica, transporte, água, luz, esgoto, telefone, atividades culturais e lazer -, o solo

urbano é disputado e torna-se mercadoria,  pois pertence ao capital  privado e quem quiser

usufruir dele tem de pagar. Seu valor varia entre o valor de uso, que está relacionado àquilo

que a cidade pode oferecer, e ao seu valor de troca, que variará de acordo com o tempo e o

espaço. A valorização dos espaços se dá através das condições que a localização oferece aos

seus moradores. Quanto mais vantagens, mais valorizados. A questão do tempo relaciona-se

com os usos e os costumes de cada sociedade. Por exemplo, a valorização da moradia perto da

praia,  hoje,  é  um desejo  caro  e  poucos terão condições  de  realizá-lo,  mas outrora,  quem

morava próximo ao mar eram as pessoas que sobreviviam dele.  Ana Fani A. Carlos, uma

geógrafa brasileira que estuda o direito  à  cidade, fala da valorização e desvalorização dos

espaços e sua apropriação pelo capital:

Assim, as classes de maior renda habitam as melhores áreas, sejam as mais centrais
ou, no caso das grandes cidades, quando nestas áreas centrais afloram os aspectos
negativos  como poluição,  barulho,  congestionamentos,  lugares  mais  distantes  do
centro.  Buscam um novo  modo  de  vida  em  terrenos  mais  amplos,  arborizados,
silenciosos,  e  com  maiores  possibilidades  de  lazer.  À  parcela  de  menor  poder
aquisitivo  da  sociedade  restam  áreas  centrais  deterioradas  e  abandonadas  pelas
primeiras, ou ainda a periferia, logicamente não arborizada, mas aquela em que os
terrenos são os mais baratos, devido à ausência de infraestrutura,  a distancia das
“zonas privilegiadas” da cidade, onde há possibilidade da autoconstrução – da casa
realizada em mutirão. Para aqueles que não têm nem essa possibilidade, o que sobra
é a favela, em cujos terrenos, em sua maioria, não vigoram direitos de propriedade
(CARLOS, 2008, p. 48).

Assim, ao cidadão que não consegue adquirir seu espaço nem no centro, nem na periferia,

reservados  estão  os  semáforos,  as  esquinas,  as  marquises  e  os  bancos  públicos,  como

podemos  observar  em várias  cidades  brasileiras,  inclusive  em Vitória,  capital  do Espírito

Santo. 

Lefebvre propõe que se faça uma nova reflexão, que se lance um novo olhar sobre a cidade. 

A reflexão teórica se vê obrigada a redefinir as formas, funções, estruturas da cidade
(econômicas, políticas, culturais etc.), bem como as necessidades sociais inerentes à
sociedade  urbana.  Até  aqui,  apenas  as  necessidades  individuais,  com  suas
motivações marcadas pela sociedade dita de consumo (a sociedade burocrática de
consumo  dirigido)  foram  investigadas,  e  aliás  foram  antes  manipuladas  do  que
efetivamente  conhecidas  e  reconhecidas.  As  necessidades  sociais  têm  um
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fundamento antropológico; opostas e complementares, compreendem a necessidade
de segurança e de abertura, a da organização do trabalho e a do jogo, as necessidades
de previsibilidade e do imprevisto, de unidade e de diferença, de isolamento e de
encontro, de trocas e de investimentos, de independência (e mesmo de solidão) e de
comunicação, de imediaticidade e de perspectiva a longo prazo. O ser humano tem
também a necessidade de acumular energias e a necessidade de gastá-las, e mesmo
de desperdiçá-las no jogo. Tem necessidade de ver, de ouvir, de tocar, de degustar, e
a  necessidade  de  reunir  essas  percepções  num  “mundo”.  A essas  necessidades
antropológicas  socialmente  elaboradas  (isto  é,  ora  separadas,  ora  reunidas,  aqui
comprimidas e ali hipertrofiadas) acrescentam-se necessidades específicas, que não
satisfazem  os  equipamentos  comerciais  e  culturais  que  são  mais  ou  menos
parcimoniosamente  levados  em  consideração  pelos  urbanistas.  Trata-se  da
necessidade de uma atividade criadora, de obra (e não apenas de produtos e de bens
materiais consumíveis), necessidades de informação, de simbolismo, de imaginação,
de atividades lúdicas. Através dessas necessidades especificadas vive e sobrevive
um desejo fundamental, do qual o jogo, a sexualidade, os atos corporais tais como o
esporte, atividade criadora, a arte e o conhecimento são manifestações e momentos,
que superam mais ou menos a divisão parcelar dos trabalhos. Enfim, a necessidade
da cidade e da vida urbana só se exprime livremente nas perspectivas que tentam
aqui isolar e abrir os horizontes (LEFEBVRE, 2001, p. 105).

Diante dessa perspectiva, a realização de todas as necessidades da sociedade urbana se dá

através do embate das classes sociais. A cidade se torna um campo de lutas. 

O Estado se organiza para manter a lógica capitalista (pois seus “diretores” são os grandes

proprietários),  “[...]  gerenciando conflitos  que possam interferir  na realização do ciclo  do

capital, seja produzindo infraestrutura, seja controlando salários de modo a mantê-los baixos,

etc.” (CARLOS, 2008, p. 85). 

No entanto,  a sociedade urbana não está  acabada  – as constantes obras que atrapalham o

trânsito  e o atendimento nos hospitais,  as ocupações  das escolas,  nos mostram isso – ela

continua se refazendo todos os dias. A construção de uma realidade urbana mais humana,

mais acolhedora, depende da luta, da apropriação dos espaços, da difusão do conhecimento e

da apropriação da cidade enquanto lugar de satisfação de necessidades da sociedade urbana,

que hoje é maioria no Brasil e no mundo. 

4.3 A LITERATURA NO CAMPO DE LUTAS DA CIDADE

Nova York era um espaço inesgotável, um labirinto de caminhos intermináveis, e
por mais longe que ele andasse, por melhor que conhecesse seus bairros e ruas, a
cidade sempre o deixava com a sensação de estar perdido. Perdido não apenas na
cidade, mas também dentro de si mesmo. Toda vez que saía para dar uma volta,
tinha a sensação de que estava deixando a si mesmo para trás e, ao se entregar ao
movimento das ruas, ao reduzir-se a um olhar observador, ele se descobria apto a
fugir da obrigação de pensar, e isso, mais do que qualquer outra coisa, lhe trazia uma
certa paz, um saudável vazio interior (AUSTER, 1999, p. 7).
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A arte – em nosso caso, especificamente a literatura – antecipa ou “pressente” o urbano como

lugar  de  habitar.  No  trecho  utilizado  como  epígrafe  deste  tópico,  vemos  o  protagonista

satisfazendo sua necessidade de “solidão” e de “desperdício de energia” na cidade. Apesar do

estranhamento inicial, Quinn se torna parte de Nova York e o sentimento de estranhamento é

transformado em pertencimento àquela metrópole caótica, mas ao mesmo tempo acolhedora

dos sentimentos e contradições do personagem.

Qualquer estudo feito sobre a cidade de Nova York que a aponte como grande metrópole

mundial,  uma das  cidades  mais  populosas  e  ricas  do  mundo,  centro  do  poder  político  e

econômico,  não será capaz de dizer  o que Nova York é para seus habitantes.  Os estudos

científicos,  estatístico-matemáticos,  demográficos  apontam  para  aspectos  objetivos  das

cidades, a subjetividade só pode ser apreendida pela arte, pois estas “se concentram no ser

humano”, são as artes que refletem a sociedade e não a natureza, segundo Konder (2005).

Quando a cidade aparece na literatura, na pintura, no cinema etc., ela se revela em detalhes

que a  cotidianidade  não nos  permite  conhecer.  Revelam-se lugares,  personagens,  detalhes

“secretos”  que  só  aqueles  com o olhar  mais  apurado conseguem observar.  Enquanto  não

tomarmos contato com essas manifestações artísticas, esses segredos nos serão negados. Daí a

necessidade de lermos, ouvirmos e conhecemos as produções sobre a cidade. Pois as artes nos

revelam os humanos e, enquanto humanos também, o conhecimento sobre nós mesmos é o

que nos humaniza. 

Para  o  filósofo  marxista,  Leandro  Konder,  apenas  o  convívio  com  o  outro  é  capaz  de

socializar o homem. Pois é no convívio com outros homens que a identidade é construída, o

que nos aproxima e o que nos distingue só podem ser observados a partir do encontro. Apesar

de toda valorização individual,  por qual o homem tem passado nas últimas décadas,  é na

sociedade – e por que não na cidade – no contato, na troca de experiências que o sujeito se

constitui, e essa troca pode – e deve – ser realizada no convívio com os de sua espécie e nas

experiências  artísticas  construídas  socialmente.  Pois  as  artes  são  produtos  do  trabalho  de

outros  seres  humanos e  por isso,  como compartilhamos a  mesma espécie,  fruto do nosso

trabalho também. 

Elmo Elton (1925-1988), poeta capixaba, cuja obra pesquisamos, revela-nos personagens que

a grande História apaga. O homem do mar, a rendeira, os tipos populares, todos esses que os

livros ignoram – em nossa já escassa história – são matéria  da obra poética do autor.  Os

sujeitos  de seus  poemas – e  de  sua  prosa  – por  vezes  têm suas  histórias  soterradas  pela
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História  dos  “grandes  homens”,  dos  acontecimentos,  das  crises  econômicas,  mas  essas

estórias  pertencem  a  todos  os  homens.  Drummond,  nos  dois  últimos  versos  do  poema

“Infância”, fala da “grandiosidade da história do homem comum: “E eu não sabia que minha

história/ era mais bonita que a de Robinson Crusoé”. (ANDRADE, 2013, p.6). Para Elton, os

marinheiros e habitantes da beira do mar eram a matéria-prima de sua poesia. Suas venturas e

desventuras  eram  cantadas  pelo  poeta,  mesmo  que  de  maneira  romantizada,  como  já

assinalamos. No poema “Uma História Praieira”, Elton narra a tristeza do marinheiro por seu

barco ter sido levado pelo mar; em “Cantiga de uma rendeira”, narra a satisfação da rendeira

por ser reconhecida pela qualidade de seus bordados em toda a região; no poema “No cais de

Vitória”, o poeta, nos dois últimos versos, consegue transmitir o que a partida de cada navio

leva da cidade: “Navio, em Vitória,/ carrega saudades”. (ELTON, 1946, p.19). 

As vozes que Elmo Elton tentou captar em seus poemas fazem da cidade o lugar próprio da

polifonia. Cada um dos sujeitos descritos na obra poética de Elton percebe a cidade, e o mar,

de um ponto de vista e nos revelam a paisagem num olhar que a nós é impossível. O barqueiro

atenta para o mar, e de lá espera o “milagre da multiplicação”; a rendeira “nascida do mar”

busca nas águas os temas de seu bordado; o marinheiro vê os barcos partindo carregados de

saudade. Essas visões são caras àqueles que buscam conhecer a cidade, pois esta não se revela

em sua inteireza através do discurso oficial,  dos sensos, das pesquisas. É preciso ouvir as

vozes dos seus habitantes para se conhecer verdadeiramente de qual cidade estamos tratando.

“De uma cidade não aproveitamos as suas sete ou setenta e sete maravilhas, mas as respostas

que dá às nossas perguntas” (CALVINO, 1990, p. 44).

Alguns autores tomaram a própria cidade como fruto de suas reflexões. O olhar se amplia, o

microscópio social (BURKE, 2002) se afasta do sujeito e toma a cidade como foco de suas

observações. Segundo Lefebvre (2001), Atlântida, cidade mítica descrita por Platão no Timeu-

Critias  (s.d), antes de sua destruição pelos deuses, incorporava o ideal de harmonia, justiça,

prosperidade. Seria essa Atlântida o ideal citadino? Serão a literatura e a arte capazes de fazer

emergir da imaginação criadora os ideais que a sociedade pretende? 

Baudelaire, no seu Flores do Mal, fala das paisagens parisienses que, entre o caos e a ordem,

representam as transformações do homem moderno e suas contradições. 

E desta terrível paisagem,
E que jamais mortal olhou,
Esta manhã ainda a imagem
Vaga e longe, me arrebatou.

(BAUDELAIRE, 2006, p. 62)
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O poeta francês consegue fazer emergir a paisagem urbana, confusa, mas ao mesmo tempo

reveladora do homem moderno.

Na já citada experiência na cidade de São Paulo, o antropólogo italiano Massimo Canevacci

revela no livro A cidade polifônica: ensaio sobre a antropologia da comunicação urbana que:

[a] Cidade que se comunica com vozes diversas e todas copresentes:  uma cidade
narrada  por  um  coro  polifônico,  no  qual  os  vários  itinerários  musicais  ou  os
materiais sonoros se cruzam, se encontram e se fundem, obtendo harmonias mais
elevadas  ou  dissonâncias,  através  de  suas  respectivas  linhas  melódicas.
(CANEVACCI, 1993, p. 16).

No  Brasil,  entre  outros  tantos,  Drummond,  no  seu  “Poema  de  sete  faces”,  expressa  as

contradições  do  cenário  urbano.  Esse  cenário  causa  confusão  e  organização,  pois,  como

realização humana, a cidade é também produto do nosso trabalho, apesar de alienado.

[...] As casas espiam os homens
que correm atrás de mulheres. 
A tarde talvez fosse azul, 
não houvesse tantos desejos.

O bonde passa cheio de pernas: 
pernas brancas pretas amarelas. 
Para que tanta perna, meu Deus, pergunta meu coração. 
Porém meus olhos 
não perguntam nada.
[...]

(DRUMMOND, 2013, p. 07)

Casas,  homens,  mulheres,  desejos,  bonde e pernas,  todos se misturam no tecido urbano e

fazem parte do emaranhado de sensações que a urbe nos causa. Essas sensações fazem parte

da humanização que a cidade, a literatura e as artes nos legam. Lefebvre (2001), e Candido

(2004) concordam que a criatividade e a imaginação são necessidades humanas. Para Candido

[...]  assim como não é possível haver equilíbrio psíquico sem o sonho durante o
sono,  talvez não haja equilíbrio social  sem a literatura.  Deste  modo,  ela  é  fator
indispensável  de  humanização  e,  sendo  assim,  confirma  o  homem  na  sua
humanidade,  inclusive  porque  atua  em  grande  parte  no  subconsciente  e  no
inconsciente.  Neste  sentido,  ela  pode  ter  importância  equivalente  à  das  formas
conscientes  de  inculcamento  intencional,  como  a  educação  familiar,  grupal  ou
escolar. Cada sociedade cria as suas manifestações ficcionais, poéticas e dramáticas
de  acordo  com os  seus  impulsos,  as  suas  crenças,  os  seus  sentimentos,  as  suas
normas, a fim de fortalecer em cada um a presença e atuação deles” (CANDIDO,
2004, p. 243).
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Assim  como  os  autores  citados,  entendemos  o  direito  à  cidade  e  à  literatura  como

inalienáveis, pois, caso sejam alienados, corre-se o risco de alijar a formação do homem. Por

isso, promover o acesso à cidade e à literatura é imperativo ao homem moderno.

4.4 A LITERATURA COMO FORMA DE RESISTÊNCIA E APROPRIAÇÃO.

A arte e, por conseguinte a literatura, é imanentemente social. Seu contexto de produção é

influente em sua forma e conteúdo, portanto, segundo Bakhtin e Volochínov (2011, p.151)

“[...] a teoria da arte não pode ser senão uma sociologia da arte”. 

Se, como os linguistas russos, compreendemos a arte como construção social, não deixamos

de perceber a cidade também como tal. Mais que isso, entendemos que ela, enquanto espaço

social,  político, econômico etc. influencia grandemente as produções artísticas: os textos e

autores citados acima corroboram nossa posição. Assim, defendemos a valorização e, mais

ainda, a publicização das obras artísticas citadinas, mais especificamente, a literatura – como

nosso  objeto  de  observação  –  pois  se  ela  é  fundamental  à  humanização,  como  postula

Candido,  se  ela  é  capaz  de  substituir  todas  as  outras  disciplinas,  pois  “assume  muitos

saberes”,  segundo Barthes (1977, p.  16),  concluímos que através  dela  podemos entrar  em

contato com parte do que o capitalismo nos nega. É através dela que nos apropriamos dos

saberes construídos – inclusive o saber da cidade - e sistematizados pela humanidade e será

através  dela  que  nos  tornaremos  humanos  capazes  de  constranger  o  sistema  vigente,

encarando-o  de  maneira  aguerrida,  questionando-o  em  seus  fundamentos,  em  suas

contradições, que também não escapam ao olhar atento do escritor. 

A literatura traz  à  tona vozes que nunca seriam ouvidas pela História,  vozes que foram e

continuam sendo caladas pelo discurso hegemônico, esse discurso que em nosso tempo torna-

se cada vez mais perigoso – “Não pense em crise, trabalhe” – não se incomode com a tragédia

a  seu  lado,  continue  buscando  o  seu  sustento,  afinal  “farinha  pouca,  meu  [seu]  pirão

primeiro”. Em tempos de crise, o discurso das minorias sempre sofrerá opressão. Sejam essas

minorias  mulheres,  negros,  homossexuais,  não  importa,  sempre  teremos  que  manter  a

vigilância para que essas vozes e seus direitos não sejam suprimidos. 

Konder (2005) fala da tragédia grega de Sófocles sobre Antígona, que por ser mulher não

tinha direito à cidadania, não era dona do corpo, não votava, mas mesmo assim tem sua voz

ouvida por causa do escritor. Outro caso: os relatos de Anne Frank, menina judia, que viveu

com sua família  e outras pessoas escondidas por quase dois anos em um sótão.  Sua voz,
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dependesse de seus algozes, seria calada para sempre, mas sua memória foi preservada graças

aos seus escritos diários. Carolina de Jesus e seu Quarto de despejo (2007) é outro relato que

causa  abalos  no  status  quo,  pois  expõe  as  contradições  da  cidade,  sua  desigualdade  e  o

esquecimento  a  que as  minorias  estão sujeitas.  Além destes,  lembramos  ainda  de  Rubem

Fonseca  e  o “Feliz  ano novo” (1989),  conto  que  causa  espanto  por  sua  violência  e  pela

maneira fria do narrador descrever sua noite de ano novo ao lado de Pereba e Zequinha. 

Por ser a voz daqueles que não a têm, a literatura acaba por se transformar num instrumento

de resistência. Apesar do mercado editorial e de seus best-sellers de historinhas românticas e

de  superação,  ainda  há  espaço  para  produções  críticas,  que  busquem a  transformação  da

realidade. 

A literatura como forma de realidade e representação nos empodera de tal maneira que nos faz

perceber  que  a  vida  é  muito  mais  que  aquilo  que  imaginávamos.  Ela  tem  um  poder

desbravador das coisas insuspeitas. Barthes afirma: 

[...] a literatura, quaisquer que sejam as escolas em nome das quais ela se declara, é
absolutamente, categoricamente realista: ela é a realidade, isto é, o próprio fulgor do
real.  Entretanto,  e  nisso  verdadeiramente  enciclopédica,  a  literatura  faz  girar  os
saberes, não fixa, não fetichiza nenhum deles; ela lhes dá um lugar indireto, e esse
indireto  é  precioso.  Por  um  lado,  ele  permite  designar  saberes  possíveis  —
insuspeitos, irrealizados: a literatura trabalha nos interstícios da ciência: está sempre
atrasada  ou  adiantada  com relação  a  esta,  semelhante  à  pedra  de  Bolonha,  que
irradia de noite o que aprovisionou durante o dia, e, por esse fulgor indireto, ilumina
o novo dia que chega. A ciência é grosseira, a vida é sutil, e é para corrigir essa
distância que a literatura nos importa. Por outro lado, o saber que ela mobiliza nunca
é inteiro nem derradeiro; a literatura não diz que sabe alguma coisa, mas que sabe de
alguma coisa; ou melhor; que ela sabe algo das coisas — que sabe muito sobre os
homens (BARTHES, 1977, p. 17).

É este saber que nos interessa, pois se a literatura “sabe muito sobre os homens” sabe as suas

conquistas, derrotas, venturas e desventuras, mas também sabe sobre a cidade, que não é outra

coisa senão construção humana, social. Esse saber da literatura nos interessa – ele e tantos

outros  –  pois  nos  farão  questionar  a  alienação  do  espaço  urbano,  sua  constituição  e

apropriação pelo capital, seu sítio privado. Entendendo esse processo de alienação, poderemos

nos enfileirar contra a dominação capitalista e respondê-la de maneira vivaz. Poderemos nos

questionar  sobre  como o  tecido  urbano  é  capaz  de  moldar  a  vida  cotidiana.  O quanto  a

expulsão  da  cidade  nos  proporciona  uma  rotina  estressante,  causada  pelos  transportes

públicos, pela falta de acesso aos bens culturais disponíveis nos centros, a música, o teatro, a

dança, a própria arquitetura, tão diferente dos bairros periféricos. Todos esses bens que estão

disponíveis nos centros urbanos nos são negados por vezes só pela distância – quem depois de

um dia de trabalho tem coragem de encarar mais algumas horas de carro, ou de ônibus, ou de
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metrô para acompanhar uma peça, um espetáculo de dança, ou um show, nem que seja de seu

artista predileto? 

São esses questionamentos que, a partir da tomada de consciência de nosso direito  à  cidade

pela literatura, deveremos nos fazer e fazer a outros, pois não nos interessa apenas a liberdade

individual,  é preciso transformar a  realidade concreta  a nossa volta.  É preciso quebrar  os

grilhões da alienação e promover uma nova apropriação da cidade,  da literatura,  dos bens

construídos pela sociedade. 

Enfim, esperamos, através da literatura –  e por que não, das artes – nos apropriar de tudo

quanto produzimos, do discurso ao concreto, do trabalho de nossas mãos às obras de ficção,

pois tudo nos pertence, pois tudo foi construído por nós, humanos.

A partir disso, questionamos: E como a literatura é trabalhada nas escolas públicas, de acordo

com o currículo? Como essa pergunta se tornaria muito extensa para responder, resolvemos

reduzir o  corpus da análise e fixar-se apenas na literatura produzida no Espírito Santo, pois

entendemos  que  a  literatura  local  dá conta  de alguns  aspectos  mais  específicos  de nossa

realidade. Entedemos que o Currículo Básico da Educação Estadual seria um lugar ideal para

tratar do assunto, mas percebemos alguns problemas que a organização curricular estadual

cria para esse fim. Discutimos a presença dessa literatura no currículo na seção seguinte. 

4.5 LITERATURA DO ESPÍRITO SANTO NO CONTEXTO ESCOLAR 

O enfoque dado aqui à literatura do Espírito Santo não pretende afirmar que haja entre ela e a

literatura  do  resto  do  país  uma fronteira  abissal  (SANTOS & MENESES,  2009),  apenas

ressaltar as peculiaridades de nossas produções. 

Segundo Ribeiro (1996, p. 27):

A  literatura  produzida  no  Espírito  Santo  pode  ser  considerada  ‘marginal’  ou
‘periférica’ por dois motivos: geográfica ou culturalmente. Do século XVI ao XX,
toda a literatura feita por capixabas ou no Espírito Santo tinha como modelos os
centros europeus – Lisboa, Madri ou Paris – ou nacionais – Salvador, Rio de Janeiro
ou  São  Paulo  –  vivendo  à  margem  desses  centros,  geograficamente  ou
culturalmente, por pretender copiar ou imitar aqueles modelos. 

Acreditamos  que essa marginalidade  literária  não se restrinja  ao estado capixaba,  mas se

prolongue em todos os estados que não fazem parte do grande eixo cultural brasileiro, e que
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por isso grande parte do nosso povo seja representado por culturas e valores que ganharam

status, mas que não o representam verdadeiramente.

Apesar de estarmos situados na região sudeste, guardamos enormes diferenças culturais de

nossos  vizinhos,  assim,  muitas  vezes  não  nos  reconhecemos  nas  produções  artísticas  e

literárias produzidas por eles. 

Quando se questiona a  ênfase dada a uma literatura local, coloca-se em cheque a noção de

sistema literário, que, segundo Cândido (2000, p. 23) é “[...]  transmissão de algo entre os

homens,  e  o  conjunto  de  elementos  transmitidos,  formando  padrões  que  se  impõem  ao

pensamento ou ao comportamento, e aos quais somos obrigados a nos referir, para aceitar ou

rejeitar”. 

Daí uma das necessidades de se trabalhar na educação básica os textos criados por nossos

conterrâneos, criar nos adolescentes e jovens identificação e sentimento de pertencimento da

literatura. 

Na secção seguinte percebemos como a literatura “inclusive a capixaba” aparece no texto do

Currículo.

4.5.1 A literatura no Currículo Básico da Educação no Ensino Médio no Estado do Espírito
Santo

O Currículo Básico da Escola Estadual do Espírito Santo (CBEE-ES) foi publicado em 2009,

praticamente  uma  década  depois  dos  Parâmetros  Curriculares  Nacionais  (PCNs,

respectivamente,  de 1997 e 1998, dedicados aos anos iniciais  e aos anos finais  do ensino

fundamental; e de 2000 os dedicados ao ensino médio). 

A divisão do currículo foi feita da seguinte forma: guia de implementação; um volume para as

séries  iniciais  do  nível  fundamental;  três  volumes  que  dão  conta  das  séries  finais  do

fundamental; e três volumes que abarcam o nível médio. A partir das séries finais do ensino

fundamental, cada volume está subdividido em grandes áreas de conhecimento: Linguagens e

Códigos, Ciências da Natureza e Ciências Humanas.

Os documentos foram criados em parceria com vários sujeitos da educação estadual, numa

tentativa de democratizar as decisões educacionais da Secretaria de Educação do Estado do

Espírito  Santo.  Entre  os sujeitos  participantes  do projeto,  estão:  subsecretários,  gerentes  e

subgerentes  da secretaria  de educação;  uma comissão curricular  formada por  professores,

equipe de apoio e assessoria; duas consultoras gerais; especialistas em Linguagens e Códigos,

Ciências  da  Natureza  e  Ciências  Humanas,  Educação  Ambiental,  Educação  Especial,
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Educação  Étnico-Racial,  Educação Indígena, Educação do Campo e Educação de Jovens e

Adultos;  professores-referência  e  colaboradores  da  rede  estadual;  e  técnicos  das

Superintendências Regionais de Educação. Várias reuniões, revisões, críticas e deliberações

foram feitas antes da versão final do documento.

Apesar  do  grande  número  de  sujeitos  envolvidos  e  de  suas  diferentes  posições  políticas,

ideológicas,  econômicas  etc.,  questionamos  que  todos  estão  subordinados  à  mesma

instituição: o Governo do Estado através da Secretaria de Educação – SEDU. 

Na apresentação  do CBEE-ES (ESPÍRITO SANTO, 2009a,  p.  05),  o  então  secretário  de

educação do Estado anuncia a ideia de educação que a secretaria vislumbra: “[...] a educação

é  fundamental  na  democratização  do acesso  de  todos  os  cidadãos  à  qualidade  de  vida  e

alcance  de objetivos,  quer sejam individuais  ou coletivos”.  Segundo Dalvi (2014, p.  142)

“parece ser possível depreender uma visão prática ou objetivista de educação, pouco alinhada

à  ideia de uma educação para si ou a uma ideia mais ampla de educação, que incorpore a

dimensão subjetiva, pessoal e não utilitarista”. Segundo a mesma autora: 

Essa  visão,  supostamente,  seria  pouco  propícia  à  discussão  do  trabalho  com  a
literatura  e  a  leitura  literária  de  modo  que  incorpore  o  tensionamento  entre
“formação para literatura” e “formação pela literatura” (REZENDE, 2011) e, ainda
mais, à proposta de uma “educação como transformação”, como rasura à ideia de
uma “educação como formação (ROCHA, 2006)” (DALVI, 2014 p. 142). 

No documento também aparecem desafios a serem alcançados pela educação capixaba, tais

como: melhorias na qualidade de ensino e participação das famílias. Esses desafios são, em

nossa experiência na sala de aula, talvez os mais caros a serem alcançados. Porém, o que se

percebe na prática  é um discurso contrário ao que está no documento, com fechamento de

turmas, desvalorização dos profissionais, depredação das escolas, tudo isso com anuência do

poder público do Estado do Espírito Santo.

Dalvi  (2014,  p.  143)  aponta  outros  questionamentos  sobre  o  currículo  que  pensamos

oportunos:

Outro ponto a ser sinalizado é que a correlação, numa única página (p. 05), entre: a)
“melhoria da qualidade”  – sem maiores detalhamentos sobre o que se chama de
“qualidade”; b) apelo ao “avanço”; c) afirmação de que “[...] a Secretaria de Estado
da  Educação  elaborou  e  está  implementando  o  Plano  Estratégico  Nova  Escola”
(grifos  nossos);  e  d)  partilhamento na  responsabilidade  pela “[...]  oferta  de  uma
educação  de  qualidade  incomparável  à  sociedade  capixaba”  –  tudo  isso
conjuntamente – permite compreender certa persistência (ainda que difusa) de um
ideário que Gadotti (1999) apresentou como sendo “[...] o mais vigoroso movimento
de renovação da educação depois da criação da escola pública burguesa”, ou seja, a
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proposta da “Pedagogia Nova” (SAVIANI, 2007), também identificada por “Escola
Nova”, de que a educação fosse instigadora da mudança social e, ao mesmo tempo,
se transformasse porque a sociedade estava em mudança (DALVI, 2014, p. 143).

O documento afirma ainda, que, após a sua elaboração, é que acontece a fase mais difícil: a

sua  aplicação,  por  isso conta  com a  atuação  dos  educadores.  Porém,  cabe-nos mais  uma

crítica: nunca houve nenhum tipo de formação com docentes das escolas públicas para lidar

com as diretrizes apresentadas. Em nossa atuação na escola, somos testemunhas de como este

documento  é  negligenciado.  Por  fim,  temos  que conhecê-lo,  ao  mesmo tempo  em que o

aplicamos. 

Como  nossa  atuação  restringe-se  ao  trabalho  com  a  língua  portuguesa,  descrevemos  a

organização no documento: a área de Linguagens no ensino médio é composta de 15 páginas,

assim distribuídas: a) 2 para a apresentação geral da disciplina; b) 2 para a apresentação das

contribuições  da  disciplina  (Língua  Portuguesa)  para  a  formação  humana;  c)  2  para  a

apresentação  dos  objetivos  da  disciplina  (divididos  em  objetivos  para  “Língua”,

“Linguagem”, “Literatura” e “Cultura e Conhecimento de Mundo”); d) 2 para alternativas ou

sugestões  metodológicas;  e)  6  para  organização  das  competências,  habilidades  e

conteúdos/tópicos da disciplina; f) 1 para referências bibliográficas. Ou seja:  descontada a

organização curricular  por  ano do ensino médio e a  listagem de referências,  que ocupam

juntas 7 páginas do documento, restam 8 páginas (itens a, b, c e d), das quais 2 (25%) dizem

respeito  a  alternativas  ou  sugestões  metodológicas  que,  normalmente,  se  restringem  à

apresentação de técnicas de ensino.

A literatura só será mencionada explicitamente a partir da quinta página das 15 (p. 63-77) que

compõem todo o currículo proposto para a disciplina de Língua Portuguesa no ensino médio: 

No caso da Literatura, essa propicia ao aluno o refinamento das habilidades de leitura e de

escrita, capacita-o a lidar com o simbólico e a interagir consigo mesmo, com o outro e com o

mundo em que vive, possibilitando-lhe assumir uma postura reflexiva, tomando consciência

de si e do outro em relação ao universo letrado, tornando-se capaz de ser protagonista de uma

ação  transformadora.  A Literatura  propicia,  ainda,  uma reflexão política  ao educando  em

reconhecimento do ser humano como um ser histórico social que sofre transformações com o

decorrer do tempo (ESPÍRITO SANTO, 2009b, p. 66-67).

Vemos, neste trecho, a perpetuação de discursos que atribuem à Literatura funções, tais como

refinar habilidades de leitura e escrita,  capacitar  à  interação, tomar consciência de si e do
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outro,  ser  protagonista  de  ação  transformadora,  realizar  reflexão  política,  que,  embora

pertinentes, não põem em primeiro plano a literatura como arte da palavra – embora, como

arte, ela possa efetivamente contribuir para tudo o que foi mencionado. A dimensão lúdica,

que se insurge contra uma apreensão pragmática, ou seja, a literatura entendida como jogo,

como fruição fica parecendo secundária no contexto (e esse enfrentamento contra a captura do

tempo  e  da  inteligência  humana  pela  domesticação  da  vontade  talvez  seja  justamente  a

contribuição mais interessante da arte – e não apenas da literatura).

Na sequência, os objetivos da disciplina são apresentados a partir de eixos “elementos que

fundam e direcionam os princípios da formação do aluno” (ESPÍRITO SANTO, 2009b, p.

67),  a  saber,  “Língua”,  “Linguagem”  e  “Literatura”.  Com  relação  à  Literatura,  são

apresentados, em síntese, os seguintes objetivos: “criar espaço para vivências e cultivos de

emoções e sentimento  humanos”,  “experienciar  situações em que se reconheça o trabalho

estético  da  obra  literária”,  “favorecer  a  produção  de  lócus  em  que  se  compreendam  as

transformações histórico-socioculturais pelas quais o homem passa, por meio da linguagem

literária”,  “promover  o  letramento  múltiplo”  e  “possibilitar  o  conhecimento  das  escolas

literárias, obras e autores, inclusive da literatura capixaba” (p. 68). E aqui fazemos uma

breve pausa para questionar a posição da literatura capixaba no currículo. 

Após quase 15 páginas onde se menciona o trabalho com a literatura, a única referência  à

literatura  local  resume-se  à  que  aparece  acima  e  uma,  ainda  menor,  no  último  conteúdo

destinado ao 3º ano do ensino médio – ou seja, os alunos verão a literatura feita no Espírito

Santo no apagar das luzes do ensino básico. 

Como direito,  acreditamos  que  os  documentos  oficiais  têm sido  omissos  com relação  ao

trabalho com a literatura, tanto nacional, quanto, e principalmente, com a local. Defendemos

que não se pode ser tão incipiente na abordagem de um tema tão caro  à  escola, o que será

refletido consequentemente na formação de professores. 

Na seção seguinte, tratamos da literatura como direito, a partir da obra de Candido (2000), na

tentativa  de  corroborar  a  nossa posição de  mudança  da  atual  abordagem do currículo  da

educação. Buscamos também as primeiras aproximações para o trabalho docente com a poesia

como forma de leitura da Cidade, a partir de uma outra voz. 
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4.6 A LITERATURA E O DIREITO À CIDADE: UMA FORMA DE RESISTIR8

O acesso ao texto literário é um direito e uma necessidade premente à formação humana, pois

a interação do leitor com a obra literária  possibilita  o seu reconhecimento e identificação

cultural como sujeito imerso no cenário social, desenvolvendo o afinamento das suas emoções

e a sua abertura para a sociedade e o seu semelhante (CÂNDIDO, 2000).

Desse modo, a literatura não é um luxo, nem tão pouco um componente curricular restrito aos

estreitos círculos da escola, pois o universo da leitura e o universo social se entrecruzam nas

relações que as palavras estabelecem com o contexto e com as situações de leitura que fazem

emergir  a natureza da linguagem literária,  a partir dos seus espaços de interação subjetiva

entre autor e leitor. Assim, lê-se também para entender o mundo e viver melhor (LAJOLO,

1993).

Sob a ótica da natureza social da literatura e a partir das suas relações dialógicas e das suas

interações com a cidade e o mundo dos homens e das coisas, colocamos em diálogo a poesia

de Elmo Elton e os escritos de Antônio Candido a fim constituir  uma defesa do direito  à

literatura da cidade. 

4.7 O DIREITO À LITERATURA, À CIDADE E À LITERATURA DA CIDADE. 

O direito à literatura é defendido por Candido (2004), em seu famoso texto homônimo, já o

direito à cidade é tratado por Lefebvre (2001), no também livro homônimo. Nas perspectivas

dos autores e dos seus respectivos objetos de análise  – literatura e cidade – algumas pistas

sobre as relações entre os homens, a cultura e as situações concretas que permeiam suas vidas,

seja nos livros, seja na cidade, poderão ampliar o universo do leitor que transita, trabalha, vive

e lê esse espaço citadino.

 Vista como manifestação humana, a literatura torna-se, como nos dirá Candido (1989, p. 112)

“uma necessidade universal, que precisa ser satisfeita e cuja satisfação constitui um direito”,

que deve ser legado a todos os cidadãos, pois, como afirma o mesmo autor:

[…]  a  literatura  tem  sido  um  instrumento  poderoso  de  instrução  e  educação,
entrando nos currículos, sendo proposta a cada um como equipamento intelectual e
afetivo. Os valores que a sociedade preconiza, ou os que considera prejudicais, estão
presentes nas diversas manifestações da ficção, da poesia e da ação dramática.  A

8Trabalho apresentado no VI Círculo – Rodas de Conversa Bakhtiniana, realizado na Universidade Federal de
Pernambuco (UFPE), Recife/PE, em parceria com a Prof. Dr.ª Letícia Queiroz de Carvalho, apresentado entre os
dias 5 a 9 de novembro de 2016.
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literatura  confirma  e  nega,  propõe  e  denuncia,  apoia  e  combate,  fornecendo  a
possibilidade de vivermos dialeticamente os problemas. (p. 113).

A literatura para Candido (1989) não será instrumento para fins pedagogizantes, pois ela não

se dobra a convenções, não corrompe nem edifica, mas humaniza porque nos faz vivenciar

diferentes realidades e situações na “pele” de outros sujeitos. Daí a necessidade da formação

literária  “sob  a  pena  de  mutilar  a  personalidade,  porque  pelo  fato  de  dar  forma  aos

sentimentos  e  à  visão  do  mundo  ela  nos  organiza,  nos  liberta  do  caos  e,  portanto,  nos

humaniza” (p. 122). Assim, o sociólogo e crítico literário defenderá que uma sociedade justa e

igualitária “[...]pressupõe o respeito pelos direitos humanos, e a fruição da arte e da literatura

em todas as modalidades e em todos os níveis como um direito inalienável” (p.  126).  

Já o direito à cidade é definido na obra homônima de Henry Lefebvre como um direito de não

exclusão da sociedade urbana das qualidades e benefícios da vida urbana. Lefebvre (2001, p.

13) defende que:

No contexto urbano, as lutas de facções, de grupos, de classes reforçam o sentimento
de pertencer.  Os confrontos políticos entre o  ‘minuto popolo’,  a aristocracia ou a
oligarquia, têm a cidade por local, por arena. Esses grupos rivalizam no amor pela
cidade.

A obra de Lefebvre é fundamental para entendermos o quanto a literatura e a cidade estão

ligadas. Uma vez que a literatura é representação da sociedade, segundo Barthes (1977) e,

segundo Lefebvre 

A  cidade  sempre  teve  relações  com  a  sociedade  no  seu  conjunto,  com  sua
composição  e  seu  funcionamento,  com  seus  elementos  constituintes  (campo  e
agricultura,  poder ofensivo e defensivo, poderes políticos, Estados etc.),  com sua
história. Portanto, ela muda quando muda a sociedade no seu conjunto. Entretanto,
as transformações da cidade não são os resultados passivos da globalidade social, de
suas modificações. A cidade depende e não menos essencialmente das relações de
imediatice, das relações diretas entre as pessoas e grupos que compõem a sociedade
(famílias,  corpos organizados,  profissões e corporações);  ela não se reduz mais a
organização dessas relações imediatas e diretas, nem suas metamorfoses se reduzem
às mudanças nessas relações (2001, p. 52).

Ou seja, quando entramos em contato com a literatura de uma determinada cidade, entramos

em contato com a própria cidade. A escrita dos citadinos deixa vestígios de sua cultura, sua

política e das suas relações com o poder, daí a importância de não privar nossos alunos da

literatura produzida por seus conterrâneos. 



76

Numa perspectiva dialógica,  quando o sujeito entra em contato com a literatura local essa

literatura age sobre ele como um discurso social que o coloca diante de outros discursos em

relação  de  concordância  e  discordância.  Como  o  sujeito  entrará  em  contato  com  outras

literaturas,  “outros  mundos”  serão  descortinados,  tornando  o  “[...]mundo  exterior  nunca

acabado, fechado, mas em constante vir a ser” (FIORIN, 2008, p. 55)

Ao  perceber  as  estreitas  relações  entre  o  mundo  ficcional  e  as  situações  concretas  que

perpassam  a  sua  vida  cotidiana,  o  sujeito  leitor  se  identifica  e  comunga  com  ideais  e

experiências  vividas  pelos  personagens  que  habitam  os  livros  e  metaforizam  o  homem

simples e o cidadão comum da cidade, de modo que

Convivendo com eles (os livros), pode ser que nossa ética se tempere, que nossas
cidades se abram ao direito e  ao respeito  mútuo, que anônimos neste mundo de
modelos fugazes e descartáveis,  secretamente  carreguemos mais experiência pela
comunhão com estes “outros”, de papel e tinta, até que possamos nos reconhecer nos
outros de carne e osso (YUNES, 2006, p.5). 

O direito à literatura, portanto, passa também pelo processo de humanização decorrente desse

contato com livros e com o universo da leitura em uma perspectiva que considere o texto

literário  para  além  das  propostas  pedagógicas  presentes  nos  limites  da  escola,  afinal  a

subjetividade do leitor está em constante diálogo com a vida concreta, os espaços, os sons, as

luzes e os cenários citadinos em que vive, ama, trabalha, luta, sobrevive e se humaniza. Por

isso, Candido reitera a face humanizadora do texto ficcional , ao dizer 

Entendo por humanização o processo que confirma no homem aqueles traços que
reputamos essenciais,  como o exercício  da reflexão,  a aquisição do saber,  a  boa
disposição para com o próximo, o afinamento das emoções, a capacidade de penetrar
nos problemas da vida, o senso da beleza, a percepção da complexidade do mundo e
dos  seres,  o  cultivo  do  humor.  A  literatura  desenvolve  em  nós  a  quota  de
humanidade  na  medida  em que nos  torna  mais  compreensivos  e  abertos  para  a
natureza, A sociedade, o semelhante (CANDIDO, 2004. p.180).

Nesse sentido, a Literatura é um dos objetos de conhecimento fundamentais ao processo de

formação  humana,  possibilitando,  através  de  suas  obras,  a  discussão,  na  comunidade  de

leitores,  de  certos  preconceitos  e  atitudes  vigentes,  numa  dinâmica  em  que  prevalece  o

sentimento de liberdade sobre o leitor, à medida que lhe dá o direito de fazer seus próprios

juízos  sobre  os  fatos  que  apresenta  e  permite  a  criação  de  suplementos  de  leitura

(PEREIRA&SILVA, 2010, p.4)
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A partir desses pressupostos teóricos, buscaremos a relação entre o texto lírico de Elmo Elton,

autor capixaba,  e a literatura da cidade evocada em seus versos, a fim de analisarmos os

possíveis ecos dessa poesia na sala de aula. 

4.8 A CIDADE NOS VERSOS DE ELMO ELTON: ECOS NA SALA DE AULA

Entendemos que a poesia de Elton, quando contextualizada, como nos dirá Bosi (2000, p. 13),

faz  emergir  “[...]  suas  imagens  e  pensamentos  em  uma  trama  já  em  si  mesma

multidimensional;  uma trama em que o eu lírico vive,  experiências  novas,  lembranças de

infância,  valores  tradicionais,  anseios  de  mudança,  suspensão  desoladora  de  crenças  e

esperanças”. E esse eu lírico trata-se do pescador, da rendeira, do catraieiro, homens simples,

mas que no devir do poeta foram pinçados de seu contexto e estão aí para que todos nós

possamos “ouvir suas vozes”, numa experiência polifônica, tal como nos diz Bakhtin:

Em  toda  parte  é  o  cruzamento,  a  consonância  ou  a  dissonância  de  réplicas  do
diálogo aberto com as réplicas do diálogo interior dos heróis.  Em toda parte um
determinado  conjunto  de  ideias,  pensamentos  e  palavras  passa  por  várias  vozes
imiscíveis, soando em cada uma de modo diferente (2008, p. 308).

Esses  homens  e  mulheres  cantados  por  Elton  eram moradores  da  cidade.  Eram eles  que

levavam em suas canoas o desenvolvimento, que vestiam os citadinos e ou que colocavam e

ainda colocam o alimento na mesa do capixaba, confesso admirador da moqueca capixaba. 

Embora sujeitos de tantas transformações, suas figuras foram poucos exploradas na literatura

produzida no Espírito Santo, suas vozes não passavam de sussurros em meio aos discursos

dominantes  da  literatura,  salvo  raras  exceções,  como na  monografia  de  1884,  de  Afonso

Claudio de Freitas Rosa, sobre a “Insurreição do Queimado”, onde narra o episódio de negros

que se rebelaram, enquanto construíram uma igreja dedicada a São José, no munícipio da

Serra; ou na obra do Pe. José de Anchieta, quando narra os trabalhos realizados pelos índios,

ou a luta contra os silvícolas que resistiam ao ensino católico. Como se pode notar, as vozes

das classes subalternas capixabas, nunca estiveram tão em evidência quanto na obra de Elmo

Elton. 

Atentemos, porém, para o fato de o sujeito simples, de classes inferiores, ser descrito por

outro  sujeito,  que não está  entre  os  seus  pares.  Elmo Elton  nasceu e  morreu  em Vitória.

Estudou em bons colégios, trabalhou na Cia. Vale do Rio Doce, cursou jornalismo no Rio de

Janeiro, ou seja, não se trata de um homem do povo, trabalhador braçal. Trata-se, ainda, da

classe dominante descrevendo as classes dominadas. 
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Mas por que os sujeitos das classes subalternas no Estado do Espírito Santo não falam de si

mesmos?  Segundo  Ribeiro  (1996,  p.  27),  porque  a  literatura  produzida  neste  estado  é

marginal, vivendo sob a influência dos grandes centros europeus e nacionais desde o século

XVI até o século XX.  

Com isso, podemos afirmar que às classes subalternas não eram oferecidas essas literaturas,

quiçá qualquer literatura. Por isso, durante os primeiros cinco séculos da história do nosso

Estado, não tivemos manifestações literárias populares. O que causou um enorme buraco na

formação dos que seriam os escritores capixabas do último século. Segundo Saltini (1998, p.

17) 

Conhecer é pensar,  inventar,  é descobrir e conectar  as qualidades e atributos dos
objetos  recompondo  com a  minha  capacidade  criadora  o  real  externo  dentro  de
minha mente. Este é o significado do aprender. Não aprendo aquilo que o outro me
dá pronto. Aprendo em função daquilo que posso trabalhar sobre o que o outro me
diz,  ou daquilo que o objeto me mostra ou descubro.  Construo,  invento, sempre
dentro  de  minhas  necessidades  e  do  campo  de  possibilidades.  Esta  capacidade
confere a chance – afetiva, por meio do nível simbólico e, cognitiva por meio dos
níveis  técnico-estruturais  –  de  sobreviver,  adaptar-me  e  estar  presente  no  meu
mundo podendo contribuir com o meu saber.

Assim, destacamos a intenção de Elmo Elton, pois mesmo sem ter muitos exemplos onde se

espelhar tentou, com muita criatividade, transmitir os sentimentos e conflitos dos homens e

mulheres menos abastados de Vitória, embora, como já ressaltamos, tenha romantizado-os na

maioria  de  seus  textos.  Como em seu  primeiro  poema publicado  “Uma história  praieira”

(ELTON, 1946, p. 3-4), cuja análise já realizamos. 

As lutas de classes que estiveram e estão presentes na cidade de Vitória ao longo de sua

história, foram relatadas na obra de Elton, no livro Velhos templos de Vitória & outros temas

capixabas (1987). Primeiro na divisão entre cidade alta e baixa. Aquela destinada às famílias

mais abastadas,  esta aos mais pobres:  pescadores, catraieiros,  rendeiras e negros, que, por

sinal, também tinham de fazer suas orações em lugares diferentes. Para isso, fora construída a

igreja de Nossa Senhora do Rosário, em 1765. Ao lado da igreja foi construído também um

cemitério,  garantindo um enterro aos negros, já que os cemitérios públicos não aceitavam

receber negros, fossem alforriados ou escravos.

Quando busca retratar o cenário da cidade de Vitória em seus versos, o poeta tenta à maneira

romântica e saudosista, resgatar uma cidade que já não existe – se é que um dia existiu. Além

disso,  por vezes procura revelar  as angústias e situações conflituosas  do cidadão comum,

excluído de alguns desses cenários e espaços, mas como analisamos, esse disurso acaba sendo

uma visão romantizada desses personagens. Com isso, é possível perceber a materialidade
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histórico-cultural  produzida  por  essas  contradições  discursivas  em  seus  versos  e  pela

complexidade dos ritmos próprios do universo citadino. A cidade é o lugar das memórias e

das lembranças em muitos dos seus textos, tais como nos versos dos poemas qua analisamos

anteriormente

São muitos os versos do poeta capixaba em que a cidade se constitui espaço vivo, em que

inúmeras  possibilidades  educadoras  podem  se  constituir  em  razão  da  aprendizagem

permanente que a vivência na cidade e em seus espaços culturais possibilitam aos que nela

transitam. Desse modo, educar-se na e com a cidade torna-se um movimento espontâneo em

que feitos e fatos vividos por mulheres e homens criam situações  singulares de educação

(FREIRE, apud GADOTTI, 2006).

De que modo, então,  a educação básica poderá dialogar  com as representações da cidade

presentes nos poemas de Elmo Elton, a ponto de permitir que pensemos em uma “pedagogia

da cidade” para o ensino da Literatura?

A partir da obra de Elton e de outros autores, contemporâneos e posteriores a ele, cabe a nós,

educadores, se entendemos, como Saviani (1995, p. 17), que “o trabalho educativo é o ato de

produzir,  direta  e  intencionalmente,  em  cada  indivíduo  singular,  a  humanidade  que  é

produzida histórica e coletivamente pelo conjunto dos homens” abordar em nossa prática a

literatura local, como manifestação de nossa humanidade a fim de proporcionar aos nossos

educandos o contato com os discursos contraditórios de nossa sociedade, de modo que

Precisamos de uma pedagogia da cidade  para nos ensinar  a  olhar,  a  descobrir  a
cidade, para poder aprender com ela, dela, aprender a conviver com ela. A cidade é o
espaço das diferenças. A diferença não é uma deficiência. É uma riqueza. Existe uma
prática da ocultação das diferenças, também decorrente do medo de ser tocado por
elas, sejam as diferenças sexuais, culturais etc (GADOTTI, 2006, p.7).

Nos versos, ritmos e sons do poeta emergem pistas para a leitura da cidade não apenas nos

caminhos do texto, mas também para andarmos e transitarmos em seus espaços e buscarmos

uma cidade que educa em seus equipamentos culturais, suas tensões e contradições sociais,

suas demandas políticas,  econômicas, enfim, em todas as suas potencialidades,  afinal uma

escola que educa para a cidadania pressupõe interlocuções necessárias com contexto social

mais amplo.

O desafio no ensino da literatura, pois, está na formação de leitores que não apenas assimilem

o conhecimento  dos  livros,  mas  que  possam atuar  no  mundo,  como sujeitos  que  tentam

transformar  constantemente  esse  saber  e  possam  reconhecer  a  cultura  como  um  campo

ambíguo  e  contraditório,  constituído  por  um  passado  que,  longe  de  estar  eternizado  e
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concluído, atua constantemente em nossas vidas.  A literatura em diálogo com a cidade poderá

colaborar  para  que os  homens não apenas  reconheçam e  constatem as  condições  em que

vivem em determinado quadro social, mas que possam dialogar com o mundo e se movam

para transformá-lo (CARVALHO, 2012).

A seguir,  detalhamos  o  processo  de  pesquisa  que  adotamos  na  realização  deste  trabalho.

Explicitamos as razões que nos levaram à pesquisa, aos espaços que adotamos e aos pares que

foram determinantes na construção da análise e do produto educacional. 
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5 POR QUE UMA VOZ OUTRA E NÃO AS MESMAS VOZES? – ALGUMAS 
RAZÕES PARA  A  PESQUISA

A Poesia é uma outra voz (PAZ, 1993) que tem muito a nos dizer sobre os homens, sobre o

tempo, sobre a Cidade. Ela está “entre a revolução e a religião” (PAZ 1993, p. 140), pois cabe

a ela uma visão que excede nosso tempo, nosso espaço, nossa “realidade”. Mas se essa voz é

tão potente, tão múltipla, transcendente, por que não ouvi-la no rádio, na televisão, nas praças

públicas,  nas  igrejas,  nos  sindicatos?  Por  que  ela  tem  –  ou  deveria  ter  –  um  espaço

privilegiado? A escola é esse lugar? Não podemos afirmar qual o lugar ordinário da literatura,

mas entendemos que a escola deveria ser um deles. Não como matéria de provas, exercícios,

não da forma como estamos acostumados (“o que o autor quis dizer? Qual a intenção do autor

com esse texto?), mas como exercício de escuta, não apenas ler/ouvir  literatura,  escutá-la,

calar-se diante dela. Ouvir o outro, o outro de mim, o outro eu, dar tempo a ele. Esse outro

está ao nosso lado, é o nosso colega de profissão, é o nosso aluno, mas é também o escritor.

Esse sujeito que olha o mundo de soslaio, que fala de modo indireto, que não afirma nada, que

nada diz  em seu nome,  que  “não é  nada”,  mas  tem em si  “todos  os  sonhos  do  mundo”

(PESSOA, 2013). 

É por isso que temos uma inquietação com relação à leitura da literatura na escola de Ensino

Médio onde atuamos e, por conseguinte, em outras escolas da rede estadual de ensino, e esse

incômodo cresce à medida que compreendemos mais a respeito da importância da leitura e do

direito à literatura. Em diálogos com outros professores de Língua Portuguesa que atuam na

escola,  constatamos  que,  assim como aconteceu conosco, logo após a formação inicial,  a

leitura de literatura foi incipiente, isso para usar um modalizador. Com isso, nos motivamos

ainda mais em ler e pesquisar para compartilhar/escutar/trocar com nossos pares as leituras e

as experiências literárias. 

Quando buscamos a escuta da literatura, não a buscamos a fim de racionalizá-la, de tirar dela

uma mensagem que  salvará  o  homem,  que  salvará  a  sociedade,  sobre  ela  vários  autores

alertam, não repousa nenhum poder, “além do exercício sobre ela mesma” (COMPAGNON,

2009, p. 41). Escutamos a literatura a fim de buscar a alteridade, a fim de saber mais do outro

e, por conseguinte, de nós mesmos. Essa escuta requer tempo, disponibilidade, não quer dizer

apenas fruição, mas também não se pode mensurar. É preciso escutar o outro, calar-se ante sua

voz. Só assim a literatura pode falar sobre o outro, sobre nós. 

Também nos inquietam a falta de leitura e de divulgação da literatura produzida no Espírito

Santo  e  a  falta  de  livros  de  autores  locais nas  bibliotecas  das  escolas  públicas.  Quando
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começamos a atuar na escola, o acervo dessas obras se resumia a não mais que cinquenta

obras,  espalhadas  por  uma  biblioteca  que  mais  parecia  um  depósito  de  livros  –  outro

problema: as bibliotecas não possuem bibliotecárias, quando muito, há uma pessoa transferida

de outro setor para “ficar” na biblioteca, não ler, não pesquisar, não organizar, apenas “ficar”,

tirar cópia, cobrir faltosos em secretarias, será a leitura nas bibliotecas tão insignificante, que

não mereça um profissional capacitado? 

Como se  pode ver,  nossas  inquietações  são  muitas.  Nossa  atuação,  além de  promover  a

reorganização do acervo, propôs-se também a criar, em parceria com outros professores, uma

seção destinada  à  literatura local. Em parceria com a Academia Espírito-santense de Letras,

adquirimos mais de duzentas obras, que agora integram o acervo da biblioteca escolar, em

uma seção decorada com as cores da bandeira espírito-santense. Essas ações de afirmação da

literatura produzida no estado fizeram com que os alunos percebessem a presença da literatura

local  na  biblioteca  e  passassem  a  se  interessar  por  aquele  espaço  capixaba  dentro  da

biblioteca.  Contudo,  entendemos que apenas  divulgar  essa literatura  não é  o suficiente,  é

preciso escutá-la. 

Sobre as publicações literárias no Estado, Francisco Aurelio Ribeiro9, em palestra proferida no

Instituto Histórico e Geográfico do Estado do Espírito Santo, em dezembro de 2014, disse

que, através de leis de incentivo, a Secretaria de Cultura do Estado e as prefeituras da Grande

Vitória,  além de instituições  não governamentais  (academias  de letras,  o  próprio Instituto

Histórico  e  Geográfico)  e  instituições  privadas  (Instituto  Sincades)  publicaram  mais  de

seiscentos  títulos  diferentes  no  período  de  1993  a  2013.  Quantas  vozes  caladas,  quanta

alteridade empoeirada em alguma prateleira,  quanta riqueza,  não só monetária,  pois livros

custam dinheiro, e muito dinheiro, mas quanta riqueza de vida, de experiências, de devir. 

 Apesar do grande número de publicações, o governo do Estado não adquire textos locais para

as  bibliotecas  públicas  e  escolares,  e  mesmo  que  adquirisse,  não  basta  apenas  encher  a

biblioteca, é preciso ouvir a voz desses autores, é preciso mediar a leitura dessas obras, senão

corremos o risco de uma grande Babel de livros, todos espalhados, todos perdidos, cada um

fechado em si mesmo.

9Francisco Aurelio Ribeiro é capixaba de Ibitirama, formado em Letras e Direito, fez especialização em Língua
Portuguesa e Administração Universitária, e mestrado e doutorado em Letras. É professor universitário há mais
de 30 anos. Possui vários livros publicados, dentre literatura infanto-juvenil, crônicas, poesia e os demais de
crítica e historiografia literária, além de inúmeros artigos, crônicas e poemas em várias publicações.  Pertence à
Academia Espírito-santense de Letras, onde é o presidente pelo quarto mandato, Instituto Histórico e Geográfico
do Espírito Santo, ABRALIC, FNLIJ, PROLER-ES,AEI-LIJ, dentre outras instituições.
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No mesmo ano da palestra, a Secretaria Estadual de Cultura lançou um edital para a aquisição

de cinquenta obras de autores capixabas para as escolas públicas,  que até hoje não foram

adquiridas, e pelo (des) andar da carruagem, não o serão. Com isso, nos interrogamos, por que

a literatura tem tão pouco espaço na escola? E por que a literatura produzida no Espírito Santo

não está presente nas bibliotecas escolares estaduais? Eis outra razão para a nossa pesquisa,

eis outra razão para escutarmos as vozes dos autores, dos especialistas, dos alunos, enfim, as

nossas vozes. 

Em busca dessas vozes, passamos a atuar na Academia Espírito-santense de Letras de maneira

voluntária,  lá  passamos  a  escutar  boa  parte  dos  quarenta  acadêmicos  imortalizados  na

agremiação. Lá, também, foi onde descobrimos o “poeta da cidade”, Elmo Elton, sobre o qual

tivemos o privilégio de organizar a edição nº 27 para a coleção Roberto Almada.  

A voz de Elmo Elton, a reflexão sobre a leitura literária e sobre a literatura produzida no

Espírito  Santo  e  a  inserção  no grupo de  pesquisas  Educação  na  Cidade  e  Humanidades:

formação, diálogo e intervenção (GEPECH10) após a aprovação no Programa de Mestrado

Profissional em Ensino de Humanidades, do IFES, campus Vitória-ES, impulsionaram nossa

pesquisa para as relações entre a literatura e a cidade.

Com a participação no GEPECH, outras vozes passaram a ecoar em nossa reflexão, Lefebvre

(2001),  Gadotti  (2004),  Harvey  (2014)  começaram  a  ser  ouvidos,  problematizados,

reverberados nas relações entre a cidade e a literatura. Outro sujeito que muito nos disse e diz

é Candido (2004) e o seu “Direito à literatura”. Passamos então a nos questionar qual seria o

potencial da literatura como reveladora da cidade como espaço de conflitos e contradições, e

como ela poderia gerar um sentimento de pertencimento, como nos disse Lefebvre (2001).

Mais especificamente, como a poesia de Elmo Elton, aproveitando sua alcunha de “Poeta da

Cidade”  que carrega consigo desde o lançamento do livro  Marulhos,  em 1946, poderia ser

reveladora dessa cidade?  Eis aí outras perguntas que motivam a pesquisa. 

Até  aqui,  então,  chegamos  a  algumas  questões  motivadoras  da  pesquisa,  mas  ainda  não

detalhamos  a  metodologia  empregada.  Metodologia  essa,  que  nos  esforçamos  para  não

convertê-la  em  apenas  gráficos,  porcentagens  ou  números,  os  mais  frios  e  “racionais”,

tentamos promover a interação, a troca, o diálogo, a escuta e a responsabilidade, pois trata-se

10O grupo pretende produzir pesquisa em nível de graduação e mestrado. Tem como objetivo a produção de
material educativo e de reflexões sobre os possíveis diálogos entre as Artes Visuais, a Literatura, as Ciências, a
Matemática, Educação na Cidade entre outras áreas do conhecimento. Integra três linhas de pesquisa: Arte e
Literatura: diálogos possíveis; Artes, Ciências e Matemática: contribuições para o ensino; Educação na Cidade:
formação, diálogos e intervenção.
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de uma pesquisa com sujeitos, humanos, como nós, constituídos, como nós, com seus desejos

e vontades, como nós. Humanos e seus valores, sua formação, seus anseios, como mensurar

essas “coisas”? Como transformar a pesquisa em algo revelador, se não podemos revelar os

sujeitos  pesquisados,  como  o  podemos  fazer  com  os  minerais,  com  as  plantas  e  outros

organismos que não possuem voz? Eis o nosso desafio, o desafio da escuta, do calar-se diante

desses sujeitos, de ouvir “a palavra do outro [que] é a palavra do encontro” (PONZIO, 2010),

de dar-lhes tempo, por isso, adiantamos que nosso critério, como afirma Bakhtin (2010, p.

394) “[...] não é a exatidão do conhecimento, mas a profundidade da penetração”. 

A penetração,  a  busca  de  sentido,  “a  liberdade  da  palavra  (PONZIO,  2010,  p.  13)”  que

buscamos  nesta  pesquisa,  é  preciso  deixar  claro,  não  eliminou  os  mal-entendidos,  não

homogeneízou as  relações,  não  apagou os  conflitos.  Pelo contrário,  buscou-se ao  mesmo

tempo  a  compreensão  e  o  mal-entendido,  pois  ambos  não  se  excluem,  fazem  parte  do

encontro  dos  sujeitos,  das  palavras  dos  sujeitos.  Por  isso,  buscamos  uma outra  voz.  Não

aquela  comum  às  pesquisas  do  gênero,  pacificadoras,  conciliadoras,  aqui  se  buscou  o

encontro, o acolhimento da palavra do outro, a tolerância, mas não a uniformidade, a não

indiferença  ao  invés  da  indiferença.  E  com  satisfação  encontramo  o  contraditório.  No

exercício de escuta, percebemos aqueles que não corroboravam a adoção do “poeta da cidade”

como  corpus,  encontramos  aqueles  também  que  o  enxergavam  como  fonte  de  rica

contribuição.  Mas, o mais importante,  é que conseguimos ouvir e sermos ouvidos durante

todos os encontros da pesquisa. Conseguimos alcançar a todos que se dispuseram a participar

dela, colaborando com a formação docente a partir do encontro das alteridades.

Isso não significou acolher a singularidade em si mesma, como o fazem na pós-modernidade,

a valorização da subjetividade, acima de tudo, significa perceber o indivíduo na sua relação

com outros indivíduos únicos, mas responsáveis, únicos, mas sem converter a singularidade

de um na singularidade de todos. 

Dito isto, como chegamos a essa palavra outra na pesquisa? Como acolhemos a palavra do

outro sem tentar apagar os conflitos, sem apagar o outro ou a nós mesmos? Descrevemos,

mesmo que provisoriamente, nosso percurso a seguir. 

5.1 UM LUGAR DE ENCONTRO – A METODOLOGIA COMO ATO RESPONSÁVEL.

Para a realização desta pesquisa, consideramos o projeto que Bakhtin delineia, lá nos anos

1920, como “filosofia do ato”. Buscamos a irrepetibilidade da palavra, sua singularidade, sua
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compreensão respondente, não sua interpretação, decifração, como se fosse objeto. Buscamos

o acolhimento, a “alteridade como relação de diferença não-indiferente” (PONZIO, 2010, p.

32).

Como cada sujeito ocupa um lugar singular, irrepetível, impenetrável, a pesquisa centrou-se

no encontro desses sujeitos. O encontro não homogêneo, não pacificador, mas o encontro do

não-lugar,  o  encontro  de  alteridades  que  falam  longe  do  lugar  comum,  fora  da

responsabilidade da verdade, da certeza. Esses encontros propuseram a não posse da verdade.

Nem o pesquisador nem os participantes da pesquisa a possuem. Exatamente o contrário. Pois

se alguém possui a verdade, se coloca em um lugar irretocável, inatingível, o lugar de deus.

Não buscamos o discurso ordinário, o lugar comum, o padrão; buscamos o original, não no

sentido de inédito, mas como único, dissidente. 

Estávamos diante então de um tempo único, mas futuro e passado se encontravam com suas

vozes,  seus  atores,  seus  anseios  e  desejos.  Tratava-se  de  um  encontro  sem  álibis,  sem

máscaras, por se tratar de um não-lugar. Não é um encontro interesseiro,  mas interessado.

Interessado no outro, na alteridade, na voz do outro. Um encontro onde não há abrigo para a

palavra  viva,  por  isso  um  encontro  sem  álibi,  por  isso  um  encontro  onde  não  se  pôde

apreender o outro, mas relacionar-se com ele, com seu próprio existir em relação ao eu-outro. 

Por isso, não falamos em lugar do outro, falar-se-á do lugar único. Pois, como afirma Ponzio

(2010,  p.  33)  “[...]  o  eu de cada um, como eu não teórico,  é  o  existir  em maneira  não-

substituível e não intercambiável em relação ao outro”. 

Então  como seria  possível  a  palavra  do  outro?  Por  meio  da  dialogicidade,  por  meio  do

encontro. A palavra alude sempre  à  palavra do outro, mesmo que contra a sua vontade. Por

isso, ela nos é importante, essencial. Ela só se dá no encontro. “É o encontro que faz existir a

palavra como uma outra palavra” (PONZIO, 2010, p. 39).

Esses encontros se deram com os sujeitos, numa perspectiva exotópica, que segundo Carvalho

(2012, p. 4): 

[...] aplicada à pesquisa nas Ciências Humanas convida o pesquisador ao movimento
de escuta, de possibilitar ao outro o conhecimento do que se pôde observar do seu
mundo e das suas concepções, em um processo de reconhecimento e de respeito pela
palavra desse sujeito que nos completa na sua alteridade e na sua diferença.



86

Isso não significou a liberdade de palavra, pois como nos alerta Ponzio (2010), essa escuta

não implicou aceitação, concordância com a palavra “do outro”, pois ninguém é “dono da

palavra”.  Essa escuta implicou tolerância,  não a tolerância do sujeito superior aos sujeitos

menos importantes, mas uma “tolerância ativa”, tolerância como necessidade, tolerância ao

outro no sentido da não indiferença, ou seja, o outro é essencial em sua singularidade, que

conflita com as demais por ser irrepetível. É nesse sentido que propomos o encontro, a fim de

perceber o que é singular em cada encontro com a palavra do outro e do eu-outro. 

Para  fins  de adequações  ao gênero  dissertação,  detalhamos  os  “procedimentos”  seguidos,

ressaltando o caráter provisório desse estudo, pois, a qualquer tempo, “uma pedra no meio do

caminho” pode se tornar um “acontecimento na vida de minhas retinas tão fatigadas”, como

diria Drummond (2013).

Atendendo as formalidades das pesquisas em Ciências Humanas, no primeiro encontro com

os professores, apresentamos a pesquisa, seus objetivos, sua metodologia e a opção de aceitar

participar  ou não da pesquisa.  Em seguida,  com aqueles  que decidiram pela participação,

lemos  a  poesia  de  Elmo  Elton,  a  fim  de  encontrar  poemas  propícios  ao  trabalho  nas

disciplinas  dos  professores  que  acolheram  a  pesquisa  e  tratamos  de  como  poderiam  ser

trabalhados em sala de aula. 

A escolha dos primeiros textos a serem lidos atendeu aos seguintes critérios: 

1. Poemas que tinham como cenário a Cidade;

2. Poemas que tinham como tema a Cidade; 

3. Poemas que continham personagens citadinos.

A escolha destes poemas possibilitou, posteriormente, a criação dos textos do paradidático,

pois  foi  a  partir  das  primeiras  leituras  que  surgiram as  ideias  de  cada  conto  ou  crônica

produzidos.

Os  poemas  selecionados  para  o  primeiro  encontro  foram  os  seguintes:  “Uma  história

praieira”, “Cantiga de uma rendeira”, “De volta  à  Vitória”, “Vitória! Vitória! Que mar este

teu!”,  “No  cais  de  Vitória”,  “Lavadeiras  da  Fonte  Grande”,  “Meu  berço  querido”,  “No

Convento da Penha”. Todos esses poemas estão reunidos na coletânea  O poeta da Cidade:

Elmo Elton: vida e obra (2014). A escolha dessa coletânea se deu pela facilidade ao seu acesso
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e por ela ter sido feita justamente contemplando, principalmente, os poemas que têm a cidade

de Vitória como tema ou cenário.

Nesse mesmo encontro, propusemos aos participantes da pesquisa a produção de memórias de

leitura, que não foram escritas, talvez por que não insistimos na produção, talvez porque os

professores não dominaseem o gênero,  ou mesmo porque não se sentiram à vontade para

expor  sua  escrita  a  um colega  docente.  A produção desse  texto  também seria  de  grande

importância  quando  pensamos  na  perspectiva  dialética  de  Bakhtin,  Amorim (2002,  p.  8)

afirma que: 

O texto interessa-me como lugar de produção e de circulação de conhecimentos,
porque penso que a escrita de pesquisa não se reduz a uma simples transcrição de
conhecimentos produzidos em situação de campo. Pode-se desse modo interrogar o
texto  em  relação  a  várias  questões,  das  quais  uma,  em  particular,  parece-me
importante: a alteridade ou, dito de outra maneira, a relação entre o pesquisador e
seu outro, ou melhor, seus outros.

A análise dos textos produzidos pelos professores se daria na perspectiva da Metodologia

Narrativa de Pesquisa em Educação (PRADO; SERODIO; PROENÇA; RODRIGUES, 2015).

Nessa perspectiva, as produções dos textos escritos são consideradas como dados de pesquisa,

pois as produções docentes são relevantes para a construção do conhecimento sobre a sua

própria atividade, formação e também para a produção de conhecimentos sobre o ensino e a

aprendizagem. Essas “Narrativas Pedagógicas” carregam em si parte das experiências, das

vivências, da reflexão, da atuação desses profissionais envolvidos no ato educacional. Para

nós, importa a “presença” dos sujeitos no texto, por não buscarmos superficialidade, mas, ao

contrário, a “profundidade do conhecimento”; interessam-nos os aspectos “quase biológicos

das individualidades” (BAKHTIN, 2010, p. 266). Por isso adotamos a metodologia narrativa

de  pesquisa,  pois  esta  “parte  das  relações  reais  para  produzir  a  concretude  de  seus

enunciados” (SERODIO, PRADO, 2015, p. 100).

Como  assumimos  uma  postura  “interessada”,  não  mais  imparcial,  como  pressupõem  as

pesquisas de cunho positivista, conhecer esses profissionais nos interessa, saber de onde eles

falam nos é importante. Pretendemos resgatar dessas memórias as relações com a literatura e a

cidade  que os  docentes  tiveram e/ou têm ao longo de suas vidas.  Os escritos  produzidos

durante  a  pesquisa,  e  mesmo  antes  dela,  documentam  a  prática  docente.  Tomando  as

produções como atos de responsabilidade dos sujeitos, deixamos de lado a escrita fortemente

marcada pelo estilo academicista para tentar encontrar um estilo que tenha mais a dizer sobre

o sujeito, mais sobre sua singularidade, pois como já foi dito anteriormente, nos interessa “a

profundidade do estudo”.  
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A partir  deste  ponto  de  vista,  não  vamos  somente  produzindo  dados  segundo
categorias  para  formar  um  processo  investigativo.  Trazemos  o  todo  de  nossas
questões ao lado de nossa emoção-volição e empenho com a pesquisa,  e com os
‘nossos’ sujeitos desde quando os acontecimentos são tornados atos na escrita como
expressão da vida mesma e nossos (des) encontros. (SERODIO, PRADO, 2015, p.
109). 

Em conjunto com a Metodologia Narrativa,  esses encontros serão transcritos em notas de

campo, conforme as propostas por Bogdan e Biklen (1994, p. 150-172) que, mais tarde, serão

analisadas e textualizadas, buscando “[...] dar forma e conteúdo ao acontecimento vivido no

campo da pesquisa” e “criar zonas provisoriamente estáveis de pensamento sobre uma dada

realidade” (SOUZA & ALBUQUERQUE 2012, p. 116). 

Outro  recurso  a  ser  utilizado  durante  o  processo  de  pesquisa  são  as  entrevistas

semiestruturadas  (Conforme apêndice B) com os docentes  a fim de ouvirmos suas vozes.

Essas entrevistas terão,  conforme Lüdke e André,  (1986, p. 33) “[...]  caráter de interação,

havendo  uma  atmosfera  de  influência  recíproca  entre  quem pergunta  e  quem  responde”,

podendo também haver conflitos e discordâncias e “abalo de nossas certezas” (SOUZA &

ALBUQUERQUE 2012, p. 110). Esse movimento dialógico não pode ser previsto, engessado,

segundo Bakhtin: “O sujeito da compreensão não pode excluir a possibilidade de mudança e

até  de  renúncia  aos  seus  pontos  de  vista  e  posições  já  prontos.  No  ato  de  compreensão

desenvolve-se uma luta cujo resultado é a mudança mútua e o enriquecimento (2010, p.378)”.

Interessam-nos  as  vozes  por  se  tratar  de  uma  pesquisa  na  perspectiva  bakhtiniana,  pois

pretendemos construir um texto polifônico em que as vozes de nossos pares sejam ouvidas.

Entendemos que, quando se trata de pesquisa com sujeitos, o objeto nunca é fechado, nunca

está acabado, não há uma verdade inequívoca, há sempre, como afirma Amorim (2002, p. 11),

“[...] uma espessura e uma instabilidade que se devem levar em conta e que remetem à própria

espessura e instabilidade do objeto e do saber que estão se tecendo no texto”. Nosso objeto,

por ser vivo,  “não para nunca de se mexer,  a cada vez que dele se fala,  assim como um

caleidoscópio” (2002, p. 11.).

5.2 O TEMPO E O LUGAR DE ENCONTRO – PROPOSTA DE CRONOGRAMA E DE 
ESPAÇO DIALÓGICO DA PESQUISA 

Durante os meses de março a abril de 2017, realizamos encontros individualmente com os

professores da EEEM Marinete de Souza Lira. No primeiro encontro, pelo período de uma

hora,  apresentamos  a  pesquisa,  suas  justificativas,  o  programa  de  mestrado,  o  grupo  de
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pesquisa e, mais importante, a obra de Elmo Elton, promovendo a leitura e a discussão sobre

ela. Ao final do encontro, propusemos a escrita de memórias de leitura desses professores.

Porém, nenhum deles se disponibilizou a escrevê-las. As justificativas foram a falta de tempo

e a falta de memórias literárias que pudessem compartilhar.

No encontro seguinte, começamos a questioná-los sobre o direito  à  cidade, sobre a relação

que cada mantém ou manteve com a “sua cidade” e seus sentimentos em relação a ela.  Por

haver professores de Geografia entre os sujeitos da pesquisa, que acreditávamos já terem tido

contato com as questões do direito à cidade, almejávamos pedir o seu auxilio para tratarmos

do  assunto.  Como  se  tratava  de  uma  pesquisa  com  sujeitos  concretos,  historicamente

constituídos, não poderíamos mensurar sua identificação com a cidade ou o seu sentimento de

pertença  em relação  a  ela,  então  buscamos  “[...]  o  ato  de  compreensão  concebido  como

descoberta do que existe, mediante o ato da visão (contemplação), e como adjunção, mediante

a elaboração criadora a que o submetemos” (BAKHTIN, 2010, p. 402).

Para isso, todo  o conteúdo das discussões foi registrado através de notas de campo, como

propostas  por  Bogdan  &  Biklen  (1994),  levando  em  consideração  se  tratar  de  uma

investigação de  caráter  qualitativo.  Segundo os  autores  citados,  a  investigação qualitativa

assim se caracteriza:

Utilizamos a expressão investigação qualitativa como um termo genérico que agrupa
diversas estratégias de investigação que partilham determinadas características. Os
dados  recolhidos  são  designados  por  qualitativos,  o  que  significa  ricos  em
pormenores descritivos relativamente a pessoas, locais e conversas, e de complexo
tratamento  estatístico.  As  questões  a  investigar  não  se  estabelecem  mediante  a
operacionalização  de  variáveis,  sendo,  outrossim,  formuladas  com o  objetivo  de
investigar os fenômenos em toda a sua complexidade e em contexto natural. Ainda
que  os  indivíduos  que  fazem  investigação  qualitativa  possam  vir  a  selecionar
questões específicas à medida que recolhem os dados, a abordagem à investigação
não é feita com o objetivo de responder a questões prévias ou de testar hipóteses.
Privilegiam,  essencialmente,  a  compreensão  dos  comportamentos  a  partir  da
perspectiva dos sujeitos da investigação. As causas exteriores são consideradas de
importância secundária. Recolhem normalmente os dados em função de um contacto
aprofundado com os indivíduos, nos seus contextos ecológicos naturais (1994, p.
16).

Para o terceiro encontro, propusemos aos professores um trabalho envolvendo a literatura em

diálogo com suas  disciplinas.  Nossa intenção era,  em conjunto,  buscar  conexões  entre  as

leituras feitas em sala e as matérias das demais disciplinas envolvidas na pesquisa para a

construção do produto educaciaonal.  Ainda nesse encontro, falamos da proposta do material

educativo11 que foi produzido como requisito para a conclusão do curso de mestrado. Esse

material foi construído no formato de narrativas independentes, pois optamos por produzir um

11 Informações disponíveis em http://ppgeh.vi.ifes.edu.br/?page_id=190
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livro paradidático vinculado à dissertação. No mesmo encontro, propusemos aos participantes

a escolha de temas centrais (a partir de situações concretas de ensino/vida) para a produção

das narrativas em diálogo com a cidade.

A partir  daí, começamos a produção do material  educativo.  Este foi produzido e avaliado

durante  os  encontros  com os  professores.  Realizamos  três  a  fim de  avaliar,  reformular  e

reavaliar o material produzido. Assim, ouvimos as vozes dos participantes da pesquisa, dando-

lhes a liberdade da palavra que tanto prezamos. 

Para que o leitor fique a par de quem são nossos interlocutores, dedicamos a seção a seguir

para descrevê-los. 

5.3 DIGA COM QUEM ANDAS... – OS PARTICIPANTES DA PESQUISA

Para Bakhtin (2010), a individualidade de cada um só existe a partir do outro, somos o que

somos, pois o outro nos constitui em seu olhar. Em todo tempo nos defrontamos com o outro

e registramos a nossa própria existência, nas palavras do próprio autor: “[...] ser significa ser

para o outro e, por meio do outro, para si próprio” (2010, p.341). O programa de Mestrado

Profissional em Ensino de Humanidades  tem como um dos seus objetivos “[...]  qualificar

profissionais  no  ensino  de  disciplinas  no  campo  das  ciências  humanas,  sociais,  filosofia,

linguística,  letras  e  artes  da  educação  básica,  da  graduação,  da  pós-graduação  e  como

pesquisadores12”  A linha  de  pesquisas  na  qual  estamos  inseridos  é  a  de  “Formação  de

Professores de Ensino de Humanidades” que objetiva a investigação, no campo da formação

inicial  e continuada do professor de ensino de humanidades,  tendo como foco o trabalho

didático-pedagógico do professor que atua em espaços educacionais formais ou não formais,

com o objetivo de sistematizar, implementar e analisar cursos de formação de professores,

com vistas à produção de material educativo voltado para a Educação Básica. 

Tendo em vista os objetivos do programa e da linha de pesquisas em que estamos inseridos e

o texto de Bakhtin (2010, p. 393-410) “Metodologia das Ciências Humanas”,  convidamos

para a realização de nossa pesquisa parte da equipe de professores do campo das humanidades

da escola estadual  de ensino médio na qual  atuamos. Os professores que participaram da

pesquisa  mantêm  conosco  uma  relação  de  afinidades  muito  grande,  afinidades  essas

motivadas por questões ideológicas,  políticas e profissionais.  Junto com esses docentes, já

participamos de vários projetos e ações realizados na escola, o que cada vez mais gera entre

12 Disponível em: http://ppgeh.vi.ifes.edu.br
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nós relações de amizade e admiração profissional, embora em alguns momentos haja conflitos

e  contradições.  O que  reforça  o  texto  de  Bakhtin  (2010,  p.  394),  para  quem as  ciências

humanas são “[...] o campo das descobertas, das revelações, das tomadas de conhecimento,

das  comunicações.  Aí  são  importantes  o  segredo,  a  mentira  (mas  não  o  erro).  Aí  são

importantes a indiscrição e ofensa etc.”. 

A seguir, elencamos os professores que aceitaram participar desta pesquisa: dois professores

de Geografia, ambos graduados em geografia pela Universidade Federal do Espírito Santo

(UFES), um deles atualmente está fazendo o doutorado na mesma universidade; um professor

de  história,  formado  pela  UFES;  um  professor  de  Sociologia  e  Filosofia,  graduado  em

ciências sociais e mestre em política social, vindo de São Paulo, doutorando-se em Ciências

políticas na UFES. Uma professora de Artes, formada pela UFES, que também foi aluna da

escola onde atuamos e um professor de Língua Portuguesa, graduado e mestre pela UFES.

Outros professores poderiam aderir  à  pesquisa,  bastando para isso, assinarem o Termo de

Consentimento Livre e Esclarecido (Conforme apêndice A). 

Os espaços onde a pesquisa foi realizada são descritos a seguir.

5.4 ESPAÇOS DIALÓGICOS DA PESQUISA

Seguindo os pressupostos das pesquisas qualitativas de Bogdan & Biklen (1994) realizamos a

pesquisa na escola de ensino médio, onde atuamos, junto com outros professores de diferentes

áreas do conhecimento. Abaixo um breve histórico da escola:

A Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio “Marinete de Souza Lira” foi criada para

atender  à  população  do  Bairro  Pedro  Miguel  Feu  Rosa  e  comunidades  adjacentes  que

cresceram  vertiginosamente  impulsionadas  pelos  processos  de  industrialização  e  de

urbanização das cidades. 

Para contemplar à demanda de alunos em idade para o ingresso no Ensino Fundamental, em

20 de novembro de 1990, a Assembleia  Legislativa editou a Lei nº  4.467 que denominou

como Professora Marinete de Souza Lira,  à Escola de 1º Grau do Bairro das Flores - antigo

nome da comunidade de Feu Rosa.

Aproximadamente 10 anos após o início do povoamento, em janeiro de 1991, deu-se início às

atividades da escola. No início, o bairro tinha como população muitos cidadãos refugiados do

deslizamento ocorrido em Vitória, precisamente do bairro Tabuazeiro (Morro do Macaco).
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Em 1996, a unidade de ensino passou também a ofertar o antigo segundo grau (2º Grau Não

Profissionalizante),  no  noturno,  recebendo  a  denominação  de  Escola  de  1º  e  2º  Graus

“Marinete de Souza Lira” (Portaria “E” nº 33353, de 05/03/98).

A criação do “Segundo Grau” ganhou sustentação no fato de as escolas do bairro ofertarem,

somente, o Ensino Fundamental (1ª a 8ª série) e a maioria dos estudantes concludentes desta

etapa de ensino demonstrar interesse em continuar seus estudos na própria comunidade.  No

final do ano letivo de 2000, a escola deixou de oferecer o Ensino Fundamental e, em 2001,

passou a contemplar somente a matrícula de alunos para o Ensino Médio. 

Com o passar do tempo, novos cursos passaram a fazer parte da organização curricular da

escola. Mediante a necessidade de investimentos na formação de cidadãos para o mercado de

trabalho e o fato de a escola se localizar próxima a importantes pontos turísticos do Município

de Serra, como o Balneário de Jacaraípe, a Igreja dos Reis Magos, dentre outros, percebeu-se

a importância da oferta de um Curso Técnico Profissionalizante em Hotelaria e Turismo.

O referido curso foi criado pela Portaria nº 184R, em 10/10/2006 e o início dos trabalhos

começou a vigorar em 11/10/2006 - data da aprovação no Diário Oficial do Estado do Espírito

Santo. Na época, foi aberta uma turma no vespertino com 40 alunos e, posteriormente, outras

no noturno.  Muitos  alunos  concludentes  deste  curso foram encaminhados  ao  mercado de

trabalho, por meio de parcerias estabelecidas com as empresas locais.

No  ano  de  2007,  novas  mudanças  ocorreram  na  organização  curricular  da  escola.  Em

atendimento  às  normatizações  nacionais  que  substituíam a  nomenclatura  “Segundo Grau”

para “Ensino Médio” a unidade de ensino passou a ser dominada EEEM “Marinete de Souza

Lira” e, em 2009, com o retorno de algumas turmas de Ensino Fundamental (7ª e 8ª séries), no

vespertino, recebeu o atual nome: Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio “Marinete

de Souza Lira”. 

Além dos cursos mencionados, no ano de 2010, começaram as atividades do Curso Técnico

em Administração. A criação do curso ganhou sustentação nas políticas públicas estaduais

voltadas para a implementação da Educação Profissional Técnica de Nível Médio e o fato de a

escola ficar localizada próxima à Região Industrial da Grande Civit e do Polo Comercial do

Bairro Laranjeiras. Assim, com o Curso Técnico em Administração foi encerrada a oferta de

vagas para o Curso de Turismo e Hotelaria.

Em 2015, a escola deixou de ofertar o ensino fundamental e voltou a oferecer apenas o ensino

médio.
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Esses movimentos constituem a história da EEEFM “Marinete de Souza Lira”. A unidade de

ensino busca articular sua ação pedagógica com a comunidade escolar para que os alunos

matriculados  no Ensino Médio (diurno e  noturno)  e no Curso Técnico  em Administração

(noturno) tenham garantidos o direito de aprender. 

Por  estarmos  em contato  constantemente  com a  equipe  de  professores  e  com os  alunos,

acreditamos que será mais fácil compreender as ações e avaliar os sentidos que a pesquisa

tomar.  Descreveremos  e  analisaremos  todas  as  atividades  referentes  à  pesquisa  para

discutirmos com os pares os caminhos percorridos e as possíveis medidas a serem tomadas.

 Os espaços descritos na poesia de Elmo Elton também foram explorados. Analisamos esses

locais como espaços de contradição da cidade.  Elton falava de vários personagens que se

faziam presentes em seu cotidiano, entre eles a rendeira, o catraieiro, o pescador e outros que

eram os citadinos  de seu tempo.  Porém, as relações  que esses sujeitos  mantinham com a

cidade não eram pacíficas, eles foram frutos das lutas de classes, faziam parte do povo que

vivia  na  cidade  baixa,  à  beira  do  porto  realizando  trabalhos  artesanais  e  braçais,

marginalizados pelo poder político e econômico das classes dominantes. 

Buscamos na pesquisa captar a alteridade dos personagens e do próprio Elton, não a fim de

fundir valores e ideias, mas com o objetivo de provocar reflexões acerca das diferenças e dos

processos sociais. 

5.5 AS VOZES OUTRAS DA PESQUISA – UM CORPUS EM CONSTRUÇÃO 

Os textos orais produzidos pelos professores/pesquisadores/narradores constituíram o nosso

corpus de pesquisa. Esses textos compõem a “[...] história que diga do viajante e da viagem

(uma  versão  que  seja):  sobre  o  itinerário,  desvios,  encruzilhadas,  (des)  encontros  e

acontecimentos na unicidade do vivido” (FERREIRA, 2013, p. 44-45,  apud Prado, Serodio,

2015, p. 111).

A análise dos textos foi feita a partir das concepções da Metodologia Narrativa de Pesquisa

em Educação. Por se tratarem de textos capazes de dialogar com documentos “padronizados”,

tais  como  planos  de  curso,  atas,  pautas,  acreditamos  que  esses  textos  tenham  algo  a

acrescentar  ao  que  aos  documentos  “oficiais”  seja  impossível,  seja  com  relação  aos

acontecimentos  das  aulas,  aos  questionamentos  feitos  pelos  alunos,  seja  pelas  simples
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reflexões  dos  docentes  a  respeito  de sua  prática.  Essas  produções  se  assemelham ao que

Bakhtin e Volochínov (2006, p. 42) preconizam como concretização do espírito e das “[...]

formas da comunicação no contexto da vida e através do signo”.

Cada experiência vivida, cada (des) encontro pedagógico, pode se transformar em narrativa.

Por não se fechar em um determinado gênero, mas se manter “relativamente estável” essas

narrativas  não  se  tornam  uma  prisão,  tal  como  são  os  modelos  a  serem  seguidos  para

publicação em periódicos. Essas narrativas são comunicações artesanais, fruto do exame, da

convivência, do desejo de produzir novas experiências dentro da tão desgastada instituição

escolar. São textos produzidos em momentos de descontração, de reuniões entre os pares, de

conversas sobre alunos e a prática docente, mas também podem ser proposições da própria

escola ou de pesquisas como a nossa. 

Ressaltamos que analisamos os textos  produzidos pelos professores seguindo as seguintes

categorias: 

1. Os sujeitos da pesquisa e as experiências com a literatura;

2. A cidade no processo de formação dos sujeitos da pesquisa;

3. A poesia como forma de ler a Cidade;

4. A poesia como outra voz para ler e ensinar sobre a Cidade.

Outros  textos  que  surgiram durante  o  percurso  também  foram considerados  a  partir  das

concepções  da pesquisa narrativa.  Isso por  entendermos  a  produção oral/escrita  como ato

responsável,  parte  da totalidade  da vida,  pois  ela  inteira  é  um “ato complexo” dentro  do

“viver-agir” como afirma Bakhtin (2010, p. 44). 

Descritos  os  percursos da pesquisa,  mergulhamos  agora na análise  dos dados produzidos.

Ressaltamos que nosso intuito não é o de esgotar as posibilidades dos resultados, mas sim

buscar uma compreensão profunda e honesta de tudo o que foi produzido. Por não se tratar de

uma pesquisa que busca resultados exatos, mas que produziu dados qualitativos que podem

ser interpretados de outros pontos de vista, deixamos nos apêndices as notas de campo para

eventuais consultas de outros pesquisadores. 
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6 EXERCITANTO O CALAR DIANTE DO OUTRO... UMA ESCUTA/ANÁLISE       
DOS DADOS. 

Neste capítulo exercitamos o calar diante das palavras de nossos pares, a fim de apreender sua

enunciação como evento irrepetível, na sua produção, no seu momento de encontro com a

palavra outra. Este calar é condição do entendimento produtor de sentido da palavra. O calar

se  diferencia  do  silenciar,  pois  esse  faz  parte  das  condições  da  percepção  do  som e  da

identificação do signo verbal,  já aquele,  busca a compreensão do sentido. Esse calar só é

possível no mundo dos homens, e requer a escuta. Por isso nos colocamos à escuta de nossos

pares, como interlocutores interessados na unidade concreta da palavra viva, na enunciação na

sua  parte  não  reiterável.  Nós,  destinatários  da  palavra,  assumimos  uma  posição  ativa,

responsiva ao concordar ou discordar, totalmente ou em parte, pois essa relação faz parte do

jogo dialógico. Por isso, cada enunciação viva tem um caráter responsivo, mesmo antes de

começar,  pois incide sobre ela uma forma, uma sintaxe,  uma entonação,  além do local,  a

escola,  onde  os  sujeitos  desta  pesquisa  concretizam  seu  espírito,  utilizando  formas  de

discursos de seu repertório, correspondendo ao seu grupo de temas e interesses. 

A partir dos enunciados orais desses sujeitos, criamos narrativas pedagógicas que avançaram

sobre os muros da escola e passaram a ser enunciados que compõem os dados desta pesquisa.

Priorizamos os textos orais, pois entendemos que as condições menos propícias para o reflexo

da individualidade na linguagem estão presentes naqueles gêneros do discurso que requerem

uma forma padronizada. Essa transformação permite uma valorização deste gênero primário e

de seus produtores. Antes, essas palavras eram ditas e, em muitos casos, “jogadas ao vento”.

Com a sua passagem do oral para o escrito e a sua veiculação em texto acadêmico, passam a

figurar como texto científico-narrativo. 

As narrativas aqui reproduzidas buscam libertar a escuta, pois uma escuta livre é encontro de

palavras  que não são “tomadas”  por  quem fala,  nem “agarradas”  por  quem as  escuta.  A

liberdade de escuta é a liberdade da palavra de todos os lugares nos quais falar é ostentar a

própria identidade.  

Na perspectiva que assumimos neste estudo, 

Temos defendido que, dentre a diversidade de gêneros discursivos, são privilegiados
para esse tipo de registro as “narrativas pedagógicas” – textos predominantemente
narrativos e autobiográficos, escritos para compartilhar lições aprendidas a partir da
experiência, da reflexão sobre a experiência, da observação da prática dos pares, da
discussão  coletiva,  da  leitura,  do  estudo  e  da  pesquisa  (PRADO,  FERREIRA,
FERNANDES, 2011, p. 145).
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A opção pela reprodução de textos orais (simples) transformados em narrativas (complexos)

situa-se  na  perspectiva  bakhtiniana  de  incorporação  e  reelaboração  dos  diversos  gêneros

secudários,  “[...]  que  se  formaram  nas  condições  da  comunicação  discursiva  imediata”

(BAKHTIN,  2011,  p.  263).  Justifica-se  também,  pois  a  relação  dialógica,  no  contexto

narrativo, evita o conforto do mundo teórico, pois, “[...] para a validade teórica do juízo, por

outro  lado,  é  totalmente  indiferente  o  momento  histórico  individual,  momento  da

transformação do juízo em ato responsável de seu autor” (BAKHTIN, 2010, p. 145).

Como nosso objetivo é dialogar com professores - com quem passamos grande parte de nossa

carga horária - esperamos que aqueles textos orais produzidos no espaço dialógico escolar,

que tanto contribuiram e contribuem para nossa formação, contribuam para a formação de

mais  profissionais,  mantendo,  porém,  as  marcas  de  autoria  e  legitimidade,  por  isso  a

preferência pelas narrativas pedagógicas, que buscam reproduzir a fala desses sujeitos em seu

contexto próprio de produção. 

Salientamos, contudo, que essas narrativas não foram produzidas sem intencionalidade, pois

“[...]  o  processo  de  reflexão  sobre  a  própria  prática  não  é  um  processo  espontâneo  do

profissional da educação isolado da rotina escolar. É preciso que haja uma intencionalidade

explícita provocada também por algum elemento externo ao contexto das ações repetitivas do

dia-a-dia” (PRADO; FERREIRA; FERNANDES, 2011, p. 143/153).

A metodologia apresentada neste estudo busca fortalecer a relação entre a prática escolar e o

discurso, portanto urge incluir na pesquisa a voz do pesquisador-professor-narrador, que não

está imune às produções de seus pares. 

Por isso o pesquisador se colocou, desde o início do estudo, como participante da pesquisa, de

maneira interessada, nada neutra, com responsabilidade sobre os seus atos e não incolume aos

conflitos que surgiram, os quais inclusive alteraram as primeiras impressões sobre o corpus da

investigação. 

A partir  deste  ponto  de  vista,  não  vamos  somente  produzindo  dados  segundo
categorias  para  formar  um  processo  investigativo.  Trazemos  o  todo  de  nossas
questões ao lado de nossa emoção-volição e empenho com a pesquisa,  e com os
‘nossos’ sujeitos desde quando os acontecimentos são tornados atos na escrita como
expressão da vida mesma e nossos (des)encontros (SERODIO; PRADO, 2015, p.
109).

A partir das vivências que o pesquisador e os sujeitos produtores dos dados assumiram no

âmbito  escolar,  envolvendo-se  tanto  em  relação  ao  conhecimento,  quanto  em  relações
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pessoais, a pesquisa superou a impenetrabilidade das ciências, transformando-se numa escrita-

evento.  

O mundo teórico  e o mundo da vida não  interagem de fora  do próprio  ato dos
indivíduos.  Quando  estes  indivíduos  se  assumem  únicos;  quando  notam  que
ninguém mais pode fazer o que eles se propuseram; quando se percebem singulares
e,  além  disso,  constitutivos  e  constituintes  uns  dos  outros,  vemos  o  quanto  a
alteridade nos obriga a agir na não indiferença a esses outros (SERODIO; PRADO,
2015, p. 110).

Nesta pesquisa não faria sentido a distância entre o pesquisador e os sujeitos da pesquisa, pois

essa distância  impossibilitaria  que os participantes  falassem de si  a  outros implicados em

compreender  as  experiências  vividas.  “Assim,  a  narrativa  é  uma  prática  discursiva  que

viabiliza a atribuição de sentido às vivências, uma vez que é, ao mesmo tempo, um objeto de

estudo, um método de investigação e uma forma de organização do relatório de investigações

(REIS, 2008)”.

A partir da escuta e da transformação dos textos orais em narrativas pedagógicas, buscamos

categorizar as falas dos professores em três conjuntos: Literatura e leitura – concepções de

literatura e do direito à literatura,  onde analisamos as relações dos docentes com a leitura

literária enquanto prática social e profissional; Relação entre a escola e a cidade – concepções

de cidade e do direito à cidade,  buscando estabelecer ligações entre a prática docente e a

percepção da vida cotidiana na cidade, enquanto espaço educativo; Diálogos entre a leitura, a

literatura e a cidade – caminhos possíveis, onde buscamos alternativas para o trabalho docente

tendo em vista a dialogicidade das disciplinas escolares e a vida na cidade. 

6.1.1 Literatura e leitura – concepções de literatura e do direito à literatura.

Em primeiro lugar destacamos algumas falas que expressam a nossa preocupação em relação

à formação leitora dos docentes e, consequentemente, dos discentes, que são, ou deveriam ser,

influnciados por nós a pratica da leitura. 

[o professor] confessou ler pouco, mas que nos últimos anos tem se interessado pela
leitura  de  poesias,  tendo  como  poeta  predileto  o  curitibano  Paulo  Leminski.
Justificou a predileção, pois vê  na escrita de Leminski características que aprecia,
como poemas curtos e exploração de sentidos outros da palavra. Depois de começar
a  ler  poesia,  passou  a  “rabiscar”  alguns  versos,  principalmente  sobre  saudade.
Embora  se  considere  um  escritor  tímido,  tem  feito  alguns  poemas  e  guardado
(Professor de História. Arquivo de notas de campo do pesquisador, Apêndice C). 
Disse ainda que sente em suas memórias de leitura literária  no ensino um vazio
muito grande,  pois  poucos professores  liam ou incentivavam os alunos a lerem.
Lembrou, com bastante carinho, de uma atividade realizada por um professor de
português em que ele era incitado a criar uma história e ilustrá-la. Disse que talvez
essa fosse a única memória do trabalho com literatura feita no Ensino Médio. Muito
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pouco  se  entendemos  que  a  leitura  é  fundamental  para  a  formação  humana
(Professor de História. Arquivo de notas de campo do pesquisador, Apêndice C).

Este relato do professor de História mostra  que, apesar de entendermos a literatura como

fundamental para a formação humana, negligenciamos o seu estudo na prática escolar. Assim

como nós, o professor de História cursou todo o Ensino Médio em instituições públicas, mas

pouco se lembra de ter lido ou trabalhado a literatura em sala de aula. Esse contato deu-se

apenas  na idade adulta,  mas legou experiências  na criação de poesias  do colega  docente.

Segundo Candido, a literatura  “[...]  é fator indispensável de humanização e, sendo assim,

confirma  o  homem  na  sua  humanidade,  inclusive  porque  atua  em  grande  parte  no

subconsciente e no inconsciente” (2004, p. 243).

Outro professor respondeu de maneira ainda mais preocupante sobre sua relação com a leitura

em sua formação, disse que:

[...] nunca teve o hábito de ler, nem mesmo na escola. Também não se lembrava de
nenhum  professor  que  o  tivesse  incentivado  à  leitura  (Professor  de  Filosofia.
Arquivo de notas de campo do pesquisador, Apêndice C).

Essa  deficiência  na  formação  docente  precisa,  em  algum  momento,  ser  corrigida,  e  nas

entrevistas  realizadas  percebemos  a  vontade  dos  colegas  em investir  tempo  na  leitura  de

textos literários. Segundo o professor de Filosofia

[...] precisa “corrigir” a leitura literária; que precisa investir mais tempo na leitura,
até  pela  necessidade  de  ministrar  aulas  de  filosofia,  pois  na  literatura  encontra
material para enriquecer as aulas (Professor de Filosofia. Arquivo de notas de campo
do pesquisador, Apêndice C).

Outros professores, ao contrário, tiveram contato com a leitura literária, porém de maneira

superficial.  Reparamos que em nenhum dos relatos aparece uma memória significativa de

leitura. Uma das participantes da pesquisa respondeu o seguinte: 

[...] lembra-se de ter lido muitos livros da série Vagalume, bastante conhecida de
nossa geração.  Começou a lê-la por indicação de alguns professores,  mas não se
lembra de nenhum trabalho relacionado a ela. No Ensino Médio, teve contato com
os textos de Machado de Assis, mas sem se lembrar muito bem o porquê. Talvez
tenha sido pela grade curricular, aponto. 
Afirmou que essa falta de leitura literária fez falta em sua formação e que sente que
fará falta na formação de seus alunos (Professora de Geografia. Arquivo de notas de
campo do pesquisador, Apêndice C).

Já outra respondeu que sempre leu muito, porém

Não se lembra de nenhum professor que a tenha incentivado, mas que tem na família
três tios escritores  e  que,  talvez eles  a  tenham influenciado  (Professora  de Arte.
Arquivo de notas de campo do pesquisador, Apêndice C).



99

Por fim, o professor de Sociologia parece ter sido influenciado a ler depois do ingresso no

Ensino Médio. Segundo ele

No Ensino Médio, começou a se interessar pelos textos literários,  destacou desse
período  os  livros  Memórias  Póstumas  de  Brás  Cubas,  de  Machado  de  Assis  e
Capitães de Areia, de Jorge Amado (Professor de Sociologia. Arquivo de notas de
campo do pesquisador, Apêndice C).

Diante  destes  depoimentos  nos  encontramos  em frente  a  uma realidade  preocupante:  dos

cinco professores citados nesta categoria, apenas um parece ter sido influenciado a ler pela

escola, ou seja, todos admitimos a importância da leitura literária, Candido (2004) afirma que

ela  é  condição  para  a  humanização  do  sujeito  e  mesmo  assim,  a  escola  que  formou  os

docentes de hoje teve um papel quase nulo em sua formação leitora. Diante deste prognóstico

nos perguntamos: Que alunos, ou melhor, que seres humanos a escola está preparando para a

vida social e, como e o que nossos alunos estão lendo na escola?  

Paz afirma que “[...] uma sociedade sem poesia careceria de linguagem: todos diriam a mesma

coisa ou ninguém falaria, sociedade transumana em que todos seriam um ou cada um seria um

todo autossuficiente (1976, p. 96)”. Essa afirmação nos leva a outra de Augusto Ponzio sobre

a importância da palavra literária na formação do olhar do homem, segundo ele:

A palavra literária  se coloca sempre, em maior ou menor grau,  fora do discurso
funcional e produtivo, pela sua colocação exotópica, extra-localizada, fora do lugar
em relação aos lugares comuns do discurso; e olha sempre para as coisas humanas
com uma espécie de ironia, com uma atitude crítica, sério-cômica, mais ou menos
acentuada conforme os gêneros literários e suas variantes (2010, p.63). 

Esse  olhar  de  soslaio,  essa  visão  original,  se  não  cultivada  na  escola,  pode  não  ser

desenvolvida jamais, dái a importância da palavra literária na formação de crianças, jovens e

adultos. 

6.1.2 Relações entre a escola e a cidade – concepções de cidade e do direito à cidade

Em segundo plano,  destacamos  as  respostas  dos  docentes  que apontam a relação entre  a

escola e a cidade, interpretando-as a partir dos referenciais do direito à cidade e buscando

estabelecer  ligações  entre  a  prática  docente  e  a  percepção  da  vida  cotidiana  nos  espaços

urbanos, enquanto espaços educativos, pois, assim como Gadotti (2006), entendemos que a

cidade pode exercer a ação educativa, desde que não seja negado aos seus cidadãos o direito a

ela. 

Uma cidade pode ser considerada como uma cidade que educa quando, além de suas
funções tradicionais — econômica, social, política e de prestação de serviços  —
exerce uma nova função cujo objetivo é a formação para e pela cidadania. Para  uma
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cidade  ser  considerada  educadora,  ela  precisa  promover  e  desenvolver  o
protagonismo de todos — crianças, jovens, adultos, idosos — na busca de um novo
direito, o direito à cidade educadora (GADOTTI, 2006, p. 134).

Na fala  de  um dos  docentes  percebemos  esse  destaque  que  a  cidade  pode ter  nas  ações

educativas. Segundo ele

[...]  é  fundamental  o  trabalho  realizado  pelo  professor  que incentiva  a leitura  e,
principalmente, a leitura literária, pois em sua opinião, esta oferece ao adolescente
uma outra visão de sua realidade. Ainda mais para os adolescentes que vivem em
áreas violentas, como é o caso da escola onde atuamos. Segundo ele, a visão que as
mídias impõem sobre os bairros de periferia ajudam a construir uma imagem que,
cada vez mais, se deteriora, o que causa também a diminuição da autoestima dos
alunos e um sentimento de rejeição ao bairro e a si mesmo (Professor de História.
Arquivo de notas de campo do pesquisador, Apêndice C).

Em sua perspectiva o desafio dos professores é

[...] levar os alunos a olharem o bairro, a cidade, a escola com outros olhos, de um
outro ponto de vista, não aqueles viciados pelos discursos estereotipados, mas com
uma  visão  “livre  e  autoral”,  que  a  literatura  é  capaz  de  oferecer  (Professor  de
História. Arquivo de notas de campo do pesquisador, Apêndice C).

Essa percepção nos parece totalmente conectada aos referenciais teóricos que norteiam este

trabalho, apesar do desconhecimento dos docentes sobre os escritos de Lefebvre, Harvey ou

mesmo Gadotti, suas ideias corroboram as posições desses autores, pois convivem diarimente

com o desafio de educar na cidade. Neste sentido, o direito à cidade compreende o direito de

todos  os  cidadãos-citadinos  usufruirem  “[...]  as  redes  e  circuitos  de  comunicação,  de

informação, de trocas” (LEFEBVRE, 2016, p.33). Isso depende, entre outras coisas, do acesso

a  esta  centralidade  urbana,  sem  discriminação  e  segregação  espacial.  Assim,  cabe  aos

cidadãos  a  liberdade  de  reconstruírem  a  si  mesmos  e  a  cidade,  de  acordo  com as  suas

necessidades  humanas  (HARVEY,  2009),  no  sentido  do  pleno  desenvolvimento  da

omnilateralidade.

Porém,  esse  direito  de  usufruir  e  reconstruir  a  cidade  não  é  legado  a  todos  os  cidadãos

citadinos. Segundo Harvey (2009) as crises no sistema capitalista, em grande parte, têm a sua

origem na urbanização. Com essas crises, o capitalismo tende a buscar o reequilibrio atuando

sobre  as  cidades,  exercendo o seu poder  nas  classes  menos  abastadas.  De acordo com o

geógrafo britânico, quando o capital se vê em crise na cidade promove o endividamento das

classes trabalhadoras  e a valorização dos espaços urbanos,  assim,  faz com que os bancos

sejam a solução através de empréstimos que se tornam impossíveis de serem pagos, o que, por

sua  vez,  acaba  expulsando  as  classes  mais  baixas  do  tecido  urbano,  por  conta  de  sua

supervalorização com o valor de troca. Segundo Lefebvre (2001, p. 18) “[...] muitos núcleos
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urbanos antigos se deterioram ou explodem. As pessoas se deslocam para periferias distantes,

residênciais ou produtivas. Às vezes [...] esses centros são abandonados para os ‘pobres’ e

tornam-se  guetos  para os desfavorecidos”. Tanto a valorização quanto a desvalorização são

causadas pela especulação imobiliária que age de acordo com os interesses capitalistas. 

Na fala de um dos professores – o único que era residente de um bairro de classe média-alta –

percebemos essa valorização dos espaços enquanto valor de troca 

[...] durante a infância, não utilizava os equipamentos de lazer das praças e locais
públicos. Afirmou que esses equipamentos são apenas uma forma de embelezamento
dos bairros nobres que atendem as especificidades do mercado imobiliário. No caso
de  Jardim  da  Penha,  que  foi  concebido  de  acordo  com  o  modelo  francês  de
arquitetura, existe ainda uma sensação de poder sobre o local, pois as ruas do bairro
levam às praças, então essas praças funcionam como centros de atração (Professor
de Língua Portuguesa. Arquivo de notas de campo do pesquisador, Apêndice C).

Ainda, segundo ele:

[...] as classes mais abastadas não utilizam esses equipamentos justamente por serem
públicos, assim prefere-se aquilo que se pode comprar, aquilo que pode ser privado.
A utilização  da  coisa  pública  não  interessa  a  essas  classes,  pois  elas  não  têm
absoluto controle sobre elas. Citou, como exemplo, o caso da esposa que morava em
um condomínio em Mata da Praia – outro bairro nobre da cidade de Vitória – e
nunca utilizou o espaço da praça do bairro, que é uma das mais bem equipadas da
cidade (Professor de Língua Portuguesa. Arquivo de notas de campo do pesquisador,
Apêndice C).

Esses relatos somam-se aos escritos de Harvey e Lefebvre que veem a cidade como esse

espaço de lutas, que muitas vezes é ignorado pela escola. Quando passamos a discutir como a

cidade faz parte de todo um contexto de exploração do trabalho, entendemos que se trata de

uma construção coletiva, mas que serve aos interesses dos mais abastados. Neste sentido, cabe

à escola a análise sobre o seu papel na cidade: reproduzir as mazelas do capital ou provocar a

reflexão em seus alunos sobre a alienação da qual somos vítimas. 

A valorização  do espaço urbano está  manifestada  principalmente  na infraestrutura  que  as

cidades possuem. Essas estruturas alavancam o valor de troca fazendo com que a vida na

cidade se torne mais cara. O relato a seguir, de uma das professoras entevistadas, ilustra um

pouco dessa realidade:

[...] “a cidade”, como costumava chamar na infância, era uma ambiente de compras
e de resolver assuntos burocráticos. Como vive, desde criança na cidade de Serra, a
relação com Vitória só passou a existir de fato após a aprovação no vestibular para a
universidade.  Daí  começou  a  frenquentar  Vitória  de  maneira  mais  efetiva,
conhecendo seus espaços de educação, seus centros de cultura e lazer (Professora de
Arte. Arquivo de notas de campo do pesquisador, Apêndice C).
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Como visto, a cidade – Vitória/ES – detém os espaços de educação superior, “cultura e lazer”.

Esses espaços são escassos ou nem existem na periferia – a única universidade pública federal

do Estado do Espírito Santo situa-se na capital. Além de ser lá também que temos acesso a

teatros, galerias e espaços de difusão artística. 

Portanto, cabe à escola tratar dessas e de outras “facilidades” encontradas na capital e negadas

às cidades periféricas. A citação de Gadotti (2006) feita acima deve ser analisada novamente,

já  que  é  papel  da  cidade-  e  cremos  que  a  escola  seja  um dos  instrumentos  para  isso  -

“desenvolver o protagonismo de todos”, como ela pode fazer isso se só uns poucos têm acesso

a ela,  pois como vimos a professora só passou a usufruir da cidade após a aprovação no

vestibular. E aqueles que não frequentarão a universidade federal, serão cerceados do direito à

cidade? Se isso acontecer, a formação desses sujeitos poderá ser alijada pelo poder do capital.

Se entendermos - como Paulo Freire - o potencial educativo da cidade, não podemos deixar

que esse potencial seja legado apenas às classes mais altas. Segundo Freire

A Cidade se faz educativa pela necessidade de educar, de aprender, de ensinar, de
conhecer,  de criar, de sonhar,  de imaginar de que todos nós, mulheres e homens,
impregnamos seus campos, suas montanhas, seus vales, seus rios, impregnamos suas
ruas, suas praças, suas fontes, suas casas, seus edifícios, deixando em tudo o selo de
certo tempo, o estilo, o gosto de certa época. A Cidade é cultura, criação, não só pelo
que fazemos  nela  e  dela,  mas pelo que criamos  nela e  com ela,  mas também é
cultura pela própria mirada estética ou de espanto, gratuita, que lhe damos. A Cidade
somos nós e nós somos a Cidade.Mas não podemos esquecer de que o que somos
guarda algo que foi e que nos chega pela continuidade histórica de que não podemos
escapar, mas sobre que podemos trabalhar, e pelas marcas culturais que herdamos
(FREIRE, 1993, p. 5).

Cabe a nós,  docentes  apurarmos o olhar  sobre esse  corpus tão complexo e em constante

movimento e identificar nele as possibilidades educativas

Quem se interessa pela educação tem um olhar pedagógico diante das coisas, assim
como  um  filósofo  que  se  espanta  diante  das  coisas  ou  um  artista  que  capta  a
totalidade do real, enxergando aquilo que está além das aparências. Assim, aquele
que tem um olhar pedagógico percebe logo o potencial educador de um espaço ou de
uma situação (CHISTÉ e SGARBI, 2015, p.9)

Portanto, quando propomos atividades que ultrapassam o espaço escolar e tomam a cidade

como espaço educacional, levamos nossos alunos a ler o mundo antes da palavra, a ler as

entrelinhas do discurso citadino, suas contradições, sua desigualdade, contribuindo assim para

a constituição de cidadãos capazes de exercer sua cidadania de maneira plena, “[...] gerando

uma nova mentalidade, uma nova cultura, em relação ao caráter público do espaço da cidade”

(GADOTTI, 2006, p. 136).
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Assim, se tomarmos a cidade como espaço educativo por excelência podemos considerar que

ela, além de cumprir suas funções tradicionais (econômica, social, política e de prestação de

serviços), exerce também outra função cuja finalidade é a formação para e pela cidade, uma

função  educativa,  inclusive  com sua  própria  pedagogia  “[...]  para  nos  ensinar  a  olhar,  a

descobrir  a  cidade,  para  poder  aprender  com  ela,  dela,  aprender  a  conviver  com  ela”

(GADOTTI, 2006, p. 05).

Freire  (1993,  p.  16)  trata  a  educação   “[...]  enquanto  processo  permanente  e  a  vida  das

cidades, enquanto contextos que não apenas acolhem a prática educativa, como prática social,

mas também constituem, através de suas múltiplas atividades, em contextos educativos em si

mesmas”.  Assim,  entendemos  ser  possível  promover  a  educação  em qualquer  espaço  da

cidade. Dessa forma, “[...] o educador deve contemplar a cidade, pensar a cidade, extrair de

cada espaço dela  as  lições  que possam dar  mais  vida  às  pessoas,  humanizar  os  cidadãos

(SGARBI & CHISTÉ. 2015, p. 11)”.

6.1.3 Diálogos entre a leitura, a literatura e a cidade – caminhos possíveis

Por  fim,  destacamos  os  relatos  dos  professores  que  nos  ofereceram  subsídios  para  a

construção do Caderno de Interações Dialógicas, que engloba a proposta de trabalho entre a

leitura, a literatura e a cidade, onde apontamos caminhos possíveis para docentes, tendo em

vista a dialogicidade das disciplinas escolares e a vida na cidade. 

As primeiras atividades do Caderno de Interações Dialógicas foram desenvolvidas a partir das

contribuições  do  professor  de  Língua  Portuguesa.  Foi  ele  quem  fez  os  primeiros

questionamentos a respeito do valor artístico da obra de Elmo Elton, pois até então, víamos a

poesia de Elton como reveladora da cidade.  A partir daí, começamos a nos questionar se a

visão do “poeta da cidade” não estava desarticulada com a vida dos cidadãos que ele buscava

representar. Nesste ponto da pesquisa, as contribuições deste professor e o referencial teórico

adotado passaram a fazer mais sentido e tornaram, a nosso ver, o trabalho mais robusto e

coerente. 

Entre os aportes desse professor, está a relação que estabelecemos entre a obra de Elton e as

pinturas naïfs. Segundo ele 

[...] ao ler a poesia de Elton, percebeu que, de alguma forma, ela se assemelhava às
pinturas  naïfs,  marcadas  pela  ingenuidade,  simplismo  e  afetividade.  Essa  visão
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poética do autor poderia ser contrastada com manifestações artísticas que buscam
uma  visão  mais  crua  da  cidade,  e  isso  poderia  ser  feito  em  diálogo  com  os
professores de Arte (Professor de Língua Portuguesa. Arquivo de notas de campo do
pesquisador, Apêndice C).

Esses  subsídios  deram  origem  às  primeiras  atividades  do  Caderno  de  Interações,  onde

sugerimos a análise comparativa entre a criação poética e a arte  naïf. Além desta atividade,

aludimos  ainda  à  possibilidade  de  os  alunos,  junto  com  os  professores,  reconstruirem  o

discurso poético das imagens e dos textos, tornando-os mais próximos à realidade da cidade

onde vivem. 

O professor de Língua Portuguesa ainda indicou outra possibilidade

[...] que fossem feitas telas cujo ambiente fosse a cidade, primeiro da maneira como
os pintores naifes fazem, depois, acrescentando outras “vozes”, como a do pixo, do
grafite  etc  (Professor  de  Língua  Portuguesa.  Arquivo  de  notas  de  campo  do
pesquisador, Apêndice C).

Esta proposta possibilitaria os alunos a refletirem sobre as diversas formas de se ver a cidade,

seja  a  partir  de um olhar  mais  ingênuo ou mais  crítico,  de acordo com a orientação dos

professores. 

A segunda  atividade  do  Caderno  de  Interações  teve  origem nas  entevistas  feitas  com os

professores de História e de Geografia. Durante a entrevista com o primeiro, foi levantada a

hipótese de:

[...]  estabelecer  um roteiro de visitas  à  cidade de Vitória,  orientado pela obra de
Elmo Elton e  de  outros  escritores  que tomaram a  cidade  como cenário  de  seus
escritos  (Professor  de  História.  Arquivo  de  notas  de  campo  do  pesquisador,
Apêndice C).

Durante esta mesma entrevista, o professor de Geografia interferiu afirmando que

[...]  a  região  da  Grande  Vitória  tem muitas  dificuldades  em gerar  renda  com o
turismo, pois a maioria das atividades turísticas dessa região é informal (Professor
Geografia. Arquivo de notas de campo do pesquisador, Apêndice C).

Essa afirmação motivou ainda mais a elaboração das atividades, pois percebemos que a escola

pode potencializar diversos ramos da atividade econômica da Região Metropolitana, não só de

Vitória, mas também de outras cidades. 

Outro ponto levantado é o da análise das alterações sofridas pela cidade ao longo dos anos.

Essa análise seria uma alternativa para comparar

[...]  a  visão  da  cidade  do  poeta  com  a  visão  da  cidade  atual,  quais  seriam  as
semelhanças e diferenças entre elas. [...] a cidade cantado por Elton, por ser bem
menor, as pessoas se conheciam pelo nome, e que isso se mantém até hoje em alguns
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setores, o que denota marcas do provincianismo ainda existente na cidade (Professor
Geografia. Arquivo de notas de campo do pesquisador, Apêndice C).

Com  isso,  sugerimos  que  os  professores  lessem  com  seus  alunos  os  textos  do  Produto

Educacional  que  elaboramos  e  averiguassem  com  eles  se  conheciam  alguns  dos  lugares

citados. A partir daí, pode-se, de maneira conjunta, estabalecer-se um roteiro de visitações

com a proposta de criação de crônicas de viagem – gênero dos mais comuns entre os viajantes

que  passaram pelo  Espírito  Santo,  nos  séculos  XVII  e  XVIII.  Essas  obras  poderiam ser

evocadas  e  comparadas  aos  textos  produzidos  pelos  alunos,  além de  se oferecer  também

exemplares mais novos de crônicas, como as escritas pelo Dr. Francisco Aurelio Ribeiro, nos

livros Olhar para o mundo (2009) e Viajando pelo mundo em fotos e crônicas (2013).

Outra sugestão de atividade que foi construída a partir desses encontros é a de ressignificação

do olhar sobre o bairro. Durante a entrevista com o professor de História ele afirmou sobre a

leitura literária que 

[...] esta oferece ao adolescente uma outra visão de sua realidade. Ainda mais para os
adolescentes que vivem em áreas violentas, como é o caso da escola onde atuamos.
[...] a visão que as mídias impõem sobre os bairros de periferia ajudam a construir
uma imagem que, cada vez mais, se deteriora, o que causa também a diminuição da
autoestima dos alunos e um sentimento de rejeição ao bairro e a si mesmo (Professor
Geografia. Arquivo de notas de campo do pesquisador, Apêndice C). 

Com isso, sugeriu como

[...] desafio dos professores levar os alunos a olharem o bairro, a cidade, a escola
com outros olhos,  de outro ponto de vista,  não aqueles  viciados pelos discursos
estereotipados,  mas com uma visão “livre e autoral”,  que a literatura é capaz de
oferecer (Professor Geografia. Arquivo de notas de campo do pesquisador, Apêndice
C). 

Essa proposta busca a valorização não apenas da cidade, mas também do bairro onde moram

os  alunos.  Esse  reconhecimento  ajuda  a  elevar  a  autoestima  e  a  criar  o  sentimento  de

pertencimento.  Com isso,  espera-se  a  criação  de  uma nova  atitude  diante  das  limitações

impostas pelo contexto socio-econômico, uma atitude de prestígio do bairro, de preservação

dos espaços públicos, inclusive o da escola e a desconstrução de imagens preconceituosas dos

bairros periféricos. 

A terceira atividade do Caderno de Interações foi elaborada em contato com a professora de

Arte da escola. Nesta proposta busca-se a valorização do patrimônio histórico local a partir de

uma dinâmica como a da caixa de memória, que consiste em cada aluno criar a sua própria

caixa e colocar nela algo que possua algum valor afetivo. Em roda, cada aluno apresenta o seu

objeto  e  diz  os  porquês  daquilo  ter  valor.  Após  a  apresentação  dos  alunos,  o  professor
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apresenta uma lista de patrimônios da cidade como guardados de memória, iguais aos que eles

trouxeram. 

Esta dinâmica abre espaço para: Apresentar os patrimônios do estado, da cidade e do bairro

como sendo de  momentos  irrepetíveis  na  história  de  um povo;  Apresentar  a  história  dos

lugares, os porquês da sua localização e seus usos; Tratar dos traços arquitetônicos e dizer

porque eram construídos daquela forma; Levantar a história das ocupações do bairro onde

vivem  e  das  desocupações;  Falar  da  especulação  imobiliária;  Promover  um  projeto  de

conservação do patrimônio material e imaterialidade, entre outras possibilidades. 

Na construção da atividade “Reconhecendo a organização da cidade”, houve a fundamental

participação da professora de Geografia. Várias de suas sugestões compuseram a proposta do

Caderno de Interações, entre os muitos exercícios que sugeriu estavam

[...]  um roteiro  de  visitas,  os  alunos  fizessem  um croqui  da  cidade  a  partir  da
observação - uma possibilidade é começar por algum centro de poder citadino, uma
igreja, uma sede administrativa etc. Após a confecção dos croquis, os professores
poderiam analisá-los apresentando noções de cartografia aos alunos. Apresentadas
essas noções, os alunos podem refazer os mapas, porém acrescentando informações
que não estão disponíveis nos mapas oficiais, como por exemplo, coisas que lhes
chamaram  a  atenção:  personagens  populares,  centros  de  convivência,  locais  de
encontro  da  população  etc.  Essa  construção  poderia  ser  feita  a  várias  mãos.
Formando assim, um mapa mais humanizado. Além disso, o professor pode levantar
com os  alunos  algumas  questões,  como por  exemplo,  como se  organizavam  as
cidades mais antigas, quais eram seus centros de poder e compará-las com cidades
mais recentes (Professora de Geografia. Arquivo de notas de campo do pesquisador,
Apêndice C). 

Como visto,  as  contribuições  dos  professores  participantes  da  pesquisa  foram o  subsídio

principal para a criação do paradidático, intitulado O Barqueiro e o poeta, para a construção

do Caderno de Interações Dialógicas  e também para a construção de toda esta dissertação.

Desde  o  incentivo  do  professor  de  História,  na  participação  do  processo  seletivo,  até  as

orientações  do professor  de Sociologia  para a  construção do projeto de pesquisa e tantas

outras  conversas  que  tivemos  no  espaço  escolar,  tudo  congregou  para  a  produção  deste

trabalho. Isso mostra que o tempo de escuta da palavra do outro não pode ser negado. O

encontro não pode ser suprimido das relações entre professores-narradores-pesquisadores e

seus  pares  e  seus  alunos,  sob  pena  de  alijamento  do  escutar,  da  alteridade.  Por  isso,

acreditamos que essa pesquisa cumpre, além do objetivo de apresentar um trabalho científico,

a  proposta  do encontro,  do calar,  que “[…] permite  apreender  a enunciação como evento

irrepetível, no seu sentido especial e de responder adequadamente a ela” (PONZIO, 2010, p.

54). 
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Alegramos-nos  grandemente,  pois  exercitamos  este  calar  diante  de  nossos  interlocutors,

demos a eles tempo de fala, descentralizando o eu e centralizando o outro, como defende a

revolução bakhtiniana (PONZIO, 2010).

Para finalizarmos citamos outra passagem de Ponzio 

A palavra outra é a palavra do encontro. Sobre o encontro, que é sempre encontro de
palavras,  existe  um  reflexão  de  Armando  Verdiglione,  onde  o  encontro  não  é
simplesmente com o desconhecido, o encontro com alguém que não conhecia, mas é
também encontro com aquele que antes estava já ao meu alcance, na minh acara, no
meu dia a dia, é também o encontro ocm eu mesmo. Bem, cria-se uma espécie de
curto circuito.Acontece isso: há a possibilidade de uma leitura outra que não é mais
a leitura dada, simples, óbvia (2010, p. 29).
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7 PRODUTO EDUCACIONAL

Os programas de mestrados profissionais possuem particularidades em relação aos mestrados

acadêmicos,  entre  elas a obrigatoriedade de elaborar  um produto educacional  vinculado à

dissertação. Entre os tipos de produtos educacionais possíveis e aceitos pelo Programa de Pós-

Graduação em Ensino de Humanidades estão: 

- Mídias educacionais (vídeos, simulações, animações, experimentos virtuais, áudios,

objetos de aprendizagem, aplicativos de modelagem, aplicativos  de aquisição e análise  de

dados, ambientes de aprendizagem, páginas de internet e blogs, jogos educacionais etc.); 

- Protótipos educacionais e materiais para atividades experimentais. 

-  Propostas  de  ensino  (sugestões  de  experimentos  e  outras  atividades  práticas,

sequências didáticas, propostas de intervenção etc.); 

- Material textual (manuais, guias, textos de apoio, artigos em revistas técnicas ou de

divulgação, livros didáticos e paradidáticos, histórias em quadrinhos e similares); 

- Materiais interativos (jogos, kits e similares); 

-  Atividades  de extensão (exposições científicas,  cursos de curta  duração, oficinas,

ciclos de palestras, exposições, atividade de divulgação científica e outras); 

- Desenvolvimento de aplicativos; 

- Programa de rádio e TV ; 

- Patentes (depósito, concessão, cessão e comercialização); 

- Organização de evento.

O produto  educacional  deve,  obrigatoriamente,  fazer  parte  do  processo  de  formação  do

mestrando e ser aplicado e validado em situações  reais  de ensino.  Espera-se ainda que o

produto  seja  incorporado ao  sistema educacional  cujo  mestrando esteja  inserido,  além de

disposto de forma gratuita através de cópias físicas ou online. 

A fim de atender esta demanda, criamos um livro paradidático que tem como personagens os

sujeitos  cantados  nas  poesias  de  Elmo  Elton.  Como  o  poeta  retratava  a  vida  de  alguns

personagens  populares  da  cidade  de  Vitória/ES,  pensamos  ser  oportuno selecionar  alguns

deles e colocá-los em situações conflituosas no espaço e no tempo, para que o leitor pudesse

perceber que a cidade é um espaço de contradições, de símbolos e, acima de tudo, de diálogo

com o outro. 
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A opção pelo paradidático deu-se, pois ele é reconhecido como importante instrumento para a

construção do saber, e sua importância cresceu a partir da década de 1990, com a publicação

da Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB), que estabeleceu os Parâmetros Curriculares

Nacionais (PCNs). Porém sua origem remete-nos às décadas de 1960 e 1970.

Inicialmente, são considerados paradidáticos obras produzidas com fins escolares, mas que

não possuem as mesmas características funcionais do livro didático: não seguem uma seriação

e nem uma sequência de conteúdos conforme o estudo oficial.  Adotam-se os paradidáticos

geralmente como fonte de consulta do professor ou como apoio às atividades dos alunos, já

que seu conteúdo permite  o diálogo com outras áreas do conhecimento,  tornando assim a

aprendizagem, muitas vezes, interdisciplinar. 

Com a publicação da LDB, abriu-se um amplo mercado editorial destinado à produção desses

livros,  principalmente  com a  atenção voltada  para os  temas  transversais  de ensino:  ética,

pluralidade cultural, meio ambiente, saúde, orientação sexual, temas locais. 

Esses  livros  são  utilizados  como complemento  ao  livro  didático.  Isso  acontece,  pois  eles

podem abordar aspectos históricos, sociais e culturais que circundam o tema em estudo. 

Segundo Machado (1997), 

Nos  textos  paradidáticos,  os  temas  costumam  ser  apresentados  de  modo  menos
comprometido  com  o  isolamento  e  a  fragmentação  cartesianas,  buscando-se
construir  o  significado  dos  mesmos  a  partir  de  suas  múltiplas  relações  com
diferentes áreas de conhecimento, transitando-se de modo mais instigante por entre
as fronteiras disciplinares (apud TREVIZAN, 2008, p.4).

Embora reconhecidos pelas politicas governamentais, a categoria paradidático inexiste. Sua

adoção é tipicamente brasileira e seu nascimento possui um mito de origem: 

Reza a lenda que o termo paradidático foi cunhado pelo saudoso Professor Anderson
Fernandes  Dias,  diretor-presidente  da  Editora  Ática,  no  início  da  década  de  70.
Afinal,  foi  a Ática que criou a primeira coleção de alcance nacional destinada a
apoiar,  aprofundar,  fazer  digerir  a disciplina muitas vezes  aridamente  exposta no
livro didático. [Lecionare, ano 1, n° 1, et./1993, p. 9.]

A coleção “Para Gostar de Ler”, dirigida por Jiro Takahashi, teria sido a primeira com esse

fim lançada no Brasil, segundo Munakata (1997). A coleção teve início com pequenos livros

de crônicas e foi uma das mais bem sucedidas estratégias editoriais do país. Surgida de uma

conversa entre o editor e o escrito Affonso Romano de Sant’Anna, que discutiam os motivos

das crônicas de Rubem Braga serem tão utilizadas na sala de aula, mas isso não refletir nas

vendas dos livros do cronista cachoeirense. 
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A primeira edição saiu em 1977, com uma tiragem de cem mil exemplares e foi um sucesso

gigantesco – necessitando outra edição, agora com cento e cinquenta mil exemplares – apesar

de deixar bem claro na introdução que não tinha a intenção de ensinar gramática ou redação,

apenas convidar estudantes a conhecer o mundo da leitura. 

O sucesso da edição apontou uma alternativa no combate ao fracasso da leitura na escola. A

partir daí, passou-se a conceber os limites do livro didático na produção do conhecimento, e

na formação de leitores, elevando assim a popularidade dos paradidáticos. 

A seguir,  tratamos  da  formação  de  leitores  na  escola  para  em seguida  articularmos  essa

formação a adoção dos paradidáticos. 

7.1.1 A formação do leitor

A formação de leitores  foi erroneamente atribuída  aos professores de língua portuguesa e

literatura através dos tempos. Esses educadores são sempre confrontados por perguntas do

tipo: Como formar leitores ou, como estimular o gosto e o hábito da leitura?

Para responder a esses questionamentos é preciso entender as técnicas que já foram utilizadas

nesse processo e tentar corrigir os erros cometidos em nome desse objetivo, pois na tentativa

de formar leitores, impôs-se muitas vezes o texto sem o trabalho de mediação do professor.

Foucambert  (1997)  afirma  que  toda  a  atuação  para  a  formação  do  leitor  inicia-se  e  é

constantemente acompanhada por um conjunto de informações sobre a natureza da leitura e o

que a ela esta relacionada. Ninguém se torna leitor sem querer, mas somente através de um

processo voluntário,  amparado por  diversas  tomadas de  consciência  sobre as  condutas  de

leitura e a importância dessa leitura para a vida de cada um.

Além da formação do leitor,  é preciso lembrar de que a escola é o ambiente ideal para a

formação do cidadão consciente, critico e humano. E nisso a competência leitora cumpre um

papel fundamental. Portanto, formar leitores na escola, implica de maneira direta na formação

humana. 

Mas  a  experiência  mostra-nos  que  não  basta  disponibilizar  mais  livros  aos  estudantes,  é

necessário investir na qualidade das obras disponibilizadas e em situações que favoreçam um

trabalho  ativo  de  construção  do  sentido  do  texto.  Além  de  exigir  livros  variados  e  de

qualidade, selecionados por educadores que planejem atividades que possibilitem, entre outras
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coisas:  compreender  o que está  escrito  e também o que não está  identificando elementos

explícitos e implícitos; estabelecer relações entre a obra lida e outras já conhecidas; descobrir

os inúmeros sentidos que podem ser atribuídos a ela; justificar e validar a sua leitura com base

em elementos encontrados no próprio texto e em seu contexto. Ou seja, formar leitores requer

um investimento significativo na construção de uma comunidade que compartilha seus textos,

troca impressões acerca de obras lidas e constrói um percurso leitor próprio,  inicialmente

mediado pelo professor e, posteriormente, com autonomia.

Mas para que isso se torne uma realidade  nas escolas,  é  necessário que,  antes  de formar

alunos leitores, os professores sejam leitores competentes. Mas como corrigir um problema

que atinge um número tão elevado de professores que já estão atuando na educação? Como

formar professores leitores em meio a sua atuação? Esse desafio precisa ser encarado pela

escola,  que pode -  e  deve  -  encontrar  em seu  interior  espaços para  promover  entre  seus

profissionais  a  análise  de  bons  textos,  discutindo  os  diferentes  recursos  utilizados  pelos

autores  e  os  efeitos  de  sentido  que  provocam  nos  leitores,  as  relações  que  podem  ser

estabelecidas entre as obras conhecidas e quais são as mais ricas para o trabalho com a língua

e a linguagem. Enfim, é preciso que a vivência de uma comunidade de leitores não se restrinja

apenas aos alunos, mas possa envolver todas as instâncias educativas da escola.

Deixando o posto egocêntrico de “detentor do saber” o professor pode promover ambientes

propícios para conversar sobre textos trazidos por ele e por seus alunos, não se constrangendo

do fato de não ter lido todos os texto – tarefa impossível a qualquer um. 

Um dos problemas que encontramos nas atividades que envolvem a compreensão do sentido

do texto é a posição do professor como única voz autorizada. Quando isso acontece, os alunos

se veem diante da necessidade de alcançar as respostas esperadas, como se a leitura fosse uma

fonte  objetiva  de  informações.  Dessa  forma,  se  habituam  a  depender  sempre  da  opinião

autorizada do educador para compreender a obra e construir sua representação mental sobre

ela. Por isso, é bom lembrar que o trabalho com leitura compartilhada também pressupõe o

desejo da escuta. Em seu livro Ouvir nas entrelinhas: o valor da escuta nas práticas de leitura,

Bajour (2012) afirma que "[...] escutar, assim como ler, tem que ver, porém, com a vontade e

com a disposição para aceitar e apreciar a palavra dos outros em toda a sua complexidade, isto

é, não só aquilo que esperamos, que nos tranquiliza ou coincide com nossos sentidos, mas

também o que diverge de nossas interpretações ou visões de mundo." 
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Assim, nas oportunidades de leitura, é preciso disponibilizar espaço e tempo para que todos

possam se apropriar da leitura e se sintam à vontade para compartilhar suas impressões, não

deixando  apenas  os  alunos  que  possuam  as  “melhores  respostas”  falarem,  tampouco,

monologizando a experiência de leitura do professor. Isso não significa se abrir para desfrutes

subjetivos a respeito do texto, o que gostaram ou não na leitura. É preciso entender que nele

está o “chão” da interpretação e todo texto tem o seu discurso organizado para comunicar algo

que existe independentemente das interpretações dos seus diferentes leitores.

Essas leituras compartilhadas devem ser organizadas constantemente na rotina escolar. Devem

possuir objetivos,  claros e compartilhados com os alunos, e serem frutos do planejamento

criterioso do professor. 

No livro Ler e brincar, tecer e cantar: literatura, escrita e educação, Reyes (2012) afirma que

é preciso lembrar  que os educadores são a voz que conta,  a mão que abre portas e traça

caminhos entre a alma dos textos e a alma dos leitores. "Seu trabalho com literatura (...) é

risco e incerteza. Seu ofício privilegiado é, basicamente, ler. E seus textos de leitura, não são

apenas os livros, mas também os leitores. Não se trata de um ofício, mas de uma atividade de

vida. Não figura em dicionários, nem nos textos escolares, tampouco no manual de funções,

mas pode ser ensinado. E essa atitude será o texto que os alunos irão ler. Quando saírem do

colégio e esquecerem datas e nomes, poderão recordar a essência dessas conversas de vida

que se teciam entre as linhas. No fundo, os livros são isto: conversas sobre a vida. E é urgente,

sobretudo, aprender a conversar."

7.1.2 Formação do leitor a partir dos paradidáticos

Com a proposta de popularizar a leitura na escola, os paradidáticos procuram atender não só à

Literatura,  mas  todas  as  disciplinas  escolares.  Seu  projeto  gráfico,  suas  abordagens  –

buscando por vezes os temas transversais – sua linguagem mais acessível, torna-o, muitas

vezes,  mais  atrativos  aos  alunos  que o livro  didático,  ou  que  os  livros  de  literatura,  que

possuem toda uma mística – e por que não, preconceito – à sua volta. 

Porém, como vimos acima, muitos paradidáticos são compostos a partir de textos literários

retirados de suas produções originais – como os da coleção “Para Gostar de Ler” – então o
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aluno não está deixando de ler literatura, só esta a acessando em coletâneas que se formam a

partir de temas em comum. 

Outros textos paradidáticos são escritos dentro do próprio gênero, o que atende a um mercado

editorial  em expansão.  Nesses  títulos,  são muito  comuns temas  como o uso de drogas,  a

sexualidade na adolescência, os conflitos próprios da idade etc. 

Outros textos servem-se de 

[...]  uma  trama  ficcional  para  introduzir,  no  decorrer  da  história,  informações
verídicas  sobre o fato abordado.  Autores  como Waldemar  de Andrade Silva,  que
morou numa aldeia indígena para viver as experiências que relata em Lendas e mitos
dos índios brasileiros, tornam o tema de alto valor em pesquisa, de grande interesse
cultural (LAGUNA, 2012)

Assim,  os  paradidáticos  podem ser  utilizados  para  se  chegar  a  diferentes  objetivos,  esses

livros procuram despertar o hábito da leitura e levantar questionamentos que antes ficavam à

margem da vida escolar, objetivando complementar informações de maneira leve e ágil. 

Existe uma grande produção de paradidáticos informativos que servem a disciplinas como

História,  Geografia,  Química,  Sociologia,  Matemática  etc.,  esses  livros  enriquecem  as

discussões acrescentando informações que as contextualizam, ou, simplesmente,  as tornam

mais agradáveis. 

Com isso, a presença dos livros paradidáticos, além de outros materiais de leitura, na rotina

escolar, representa um esforço de popularizar e democratizar a leitura no espaço educacional. 

Entendemos, como já dissemos antes, que só essa oferta não é suficiente, mas ela é necessária,

pois quando a há diversidade é possível escolher com qualidade. Após essa diversificação será

necessário trabalhar para que o professor tenha também o seu espaço para se formar leitor.

Como não podemos  esperar  que  isso  aconteça  em outro  tempo  –  é  necessário  seguir  se

constituindo leitor  durante o percurso de formação dos alunos – é  preciso garantir  que o

professor tenha acesso a um acervo de qualidade que poderá oferecer aos seus alunos e lhes

abrir  as  portas,  através  dos  paradidáticos,  aos  clássicos da literatura  e  aos  conhecimentos

sistematizados pela humanidade. 

Portanto, entendemos os paradidáticos como portas de acesso a leituras mais complexas, a

conhecimentos mais elaborados. São textos que servem de mediação a níveis mais elevados

de leitura e conhecimento. 

Assim, os livros paradidáticos têm um importante papel na formação de leitores literários na

história da escola brasileira, conforme Laguna (2001)
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A partir  de  1972,  a  administração  do  sistema  escolar  recomendou  a  adoção  de
autores nacionais em todas as séries escolares. Os livros paradidáticos nasceram das
discussões sobre a  necessidade  de autores  brasileiros produzirem para crianças  e
jovens  buscando  formar,  através  deles,  o  desejo,  o  gosto  e  o  prazer  de  ler.  As
editoras passaram a investir em textos alternativos,  com temas e linguagem mais
acessíveis, que serviriam para introduzir o aluno no universo da leitura e prepará-lo
para obras mais complexas, como as de Machado de Assis, por exemplo. (2001, p.
48)

Essas produções têm objetivos bem traçados, e atendem 

[...]à  Literatura  e  a  todas  as  outras  disciplinas,  procurando  ajudar  professores  e
enriquecer a vida do aluno. Com visual e temas adequados, esses livros procuram
despertar o hábito da leitura e levantar questionamentos que antes ficavam à margem
da  vida  escolar,  objetivando  complementar  informações  de  maneira  leve  e  ágil.
(2001, p. 48)

Como trabalhamos numa perspectiva dialógica, ouvimos o que os professores envolvidos na

pesquisa tinham a dizer a respeito do produto, do que sentiam falta no contexto escolar, das

necessidades que entendiam ser prioridade no tratamento da questão do direito à literatura e à

cidade.  E, a partir  da contribuição de nossos pares, construímos esses personagens e suas

interações com a cidade e a literatura. 

7.1.3 Validação do Produto Educacional

A Capes  estabelece  cinco  critérios  de  qualificação  do  produto  educacional:  1)  validação

obrigatória; 2) uso em processos de formação (pessoas em cursos/oficinas); 3) distribuição

(cópias físicas editoradas); 4) incorporação ao sistema educacional; 5) acesso livre (online e

via portal do professor, do MEC).

Como  a  criação  do  nosso  produto  foi  interiramente  dialogada  com  nosso  grupo  de

professores, entendemos que ele passou pelo processo de formação de pessoas, uma vez que,

não fossem elas, não teríamos criado nenhuma das histórias e das atividades presentes no

Paradidático e no Caderno de Interações dialógicas. 

Em relação  à  distribuição,  ela  será  realizada  após  as  observações  realizadas  pela  banca.

Pretendemos atender às sugestões que os avaliadores indicarem e posteriormente publicar,

tanto o Paradidático quando o Caderno de Interações em formato E-book, disponibilizando-o

no site do Programa de Mestrado de Profissional em Ensino de Humanidades. 
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Assim que isso for feito, levaremos ambos à Secretaria Estadual de Educação do Estado do

Espírito Santo (SEDU), na tentativa de incorporá-lo às bibliotecas públicas estaduais. 

Abaixo,  indicamos  os  resultados  e  apontamentos  dessa  pesquisa.  Indicando  possíveis

caminhos para outros pesquisadores que pretenderem se lançar nesta área do ensino. 
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8 APONTAMENTOS PARA DISCUSSÃO

A partir das observações realizadas durante todo o percurso desta pesquisa, percebemos como

a prática da Leitura  e o ensino da Literatura,  seja  ela  local,  nacional  ou estrangeira,  tem

passado por dificuldades na escola onde atuamos. E não seria exagero apontar nossa escola

como um exemplo que pode se multiplicar por várias escolas no Espírito Santo e no Brasil. 

Essa dificuldade  que percebemos,  pareceu-nos resultar  da deficiente  formação leitora  dos

próprios  professores.  Essa  formação  tem  falhado  desde  o  Ensino  Fundamental,  pois  na

maioria dos relatos colhidos, não havia referências ao trabalho com a leitura e a literatura

realizado em sala de aula, e há ainda outro agravante: a literatura local sequer foi mencionada

nesses relatos, mesmo com os professores que cursaram o Ensino Fundamental no seu estado

de origem. 

Nas graduações o resultado é praticamente o mesmo, pouco ou nada de Leitura e de Literatura

local ou nacional foi estudado, há também sérios problemas em relação ao conhecimento da

língua materna, Ilari em 1986 já apontava para essa dificuldade:

[...] as condições do ensino secundário e superior estão aprofundando cada vez mais
o desconhecimento recíproco entre quem pesquisa a língua e quem a ensina. Esse
desconhecimento precisa ser superado; [...] deve-se ter em mente que não estamos
diante de uma discussão teórica, mas sim de uma questão prática, à qual é preciso
responder também com soluções práticas. Pode-se tratar a queda de uma telha como
um problema acadêmico de dinâmica, formalando hipóteses teóricas alternativas e
debatendo a adequação descritiva destas últimas. É uma abordagem legítima, mas
não é a melhor para quem está embaixo. No caso do ensino, todos estamos (1986, p.
52).

Essa situação apontada por Ilari, nos idos anos de 1980, parece ter se agravado nos dias atuais.

Pudemos constatar  isso nas entrevistas  que realizamos com os nossos pares,  que,  em sua

totalidade, frenquentaram a escola após a década de 1990.

Essa constatação permitiu-nos responder, mesmo que parcialmente, a pergunta que fizemos no

início dessa pesquisa, “Como a leitura literária tem sido trabalhada em sala de aula no ensino

médio?”, ela tem falhado na formação de leitores, pois os próprios professores possuem uma

formação leitora frágil. 

Mas se isso,  como diz Ilari,  é uma questão prática,  como criar  soluções  práticas  para tal

problema? O caminho que percorremos até aqui aponta em uma possível direção: o encontro,

o tempo de fala e de escuta. 

Quando  professores  se  reúnem  para  estudar,  para  planejar  cria-se  um  ambiente  de

aprendizado,  de  formação,  pois  cada  um aborda,  a  partir  de  seu  discurso,  uma  série  de
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conhecimentos que os outros, por vezes, não possuem. Nesses períodos, que muitas vezes são

desvalorizados, há um enorme potencial de ensino e aprendizagem. Basta que essas ocasiões

tenham um direcionamento para essa finalidade. 

Acontece que,  no contexto dos professores da educação pública brasileira  e capixaba,  em

especial,  esses  momentos  são  cada  vez  mais  raros.  Tornando-se,  em  grande  parte,

burocráticos. 

É preciso que mais pesquisas sejam realizadas no campo do planejamento docente para que

essa prática seja cada vez mais valorizada pela comunidade escolar. Um dos relatos colhidos

na  escola,  de  um  professor  de  História,  apontou  a  nossa  pesquisa  como  “fruto  desses

encontros”. 

Se entendemos que a pesquisa em tela contribui não só para nossa formação, mas também

para a formação de nossos pares, podemos afirmar que é preciso que o corpo docente tenha

mais tempo de planejamento, mais tempo para o encontro, encontro de vozes, encontro de

alteridades. 

Assim,  outros  pesquisadores  poderiam  enveredar  por  pesquisas  que  dessem  conta  das

possibilidades que o planejamento em conjunto pode oferecer à formação docente, ou como o

tempo gasto nas salas de professores, pode contribuir para a melhoria da educação pública.

Outro ponto que pode ser abordado é como os professores podem, a partir de grupos de leitura

e/ou estudo, ampliarem a perspectiva da formação continuada, uma vez que, disponibilizando

de tempo, poderiam contribuir para a formação uns dos outros.

Outra pergunta da pesquisa era “como capacitar professores a trabalhar a leitura literária e a

literatura  feitas  pelos  capixabas  no  ensino  médio  de  maneira  interdisciplinar?”.  Nossa

resposta,  creio  ter  sido  bem  clara,  tempo  de  fala  e  de  escuta.  Não  vislumbramos  outra

possibilidade,  pois  estamos  em  meio  ao  processo  de  ensino  e  aprendizagem  dos  nossos

alunos, não podendo assim, deixarmos à sala de aula para ampliar a nossa formação, portanto

temos de, como diriam os mais velhos “asssobiar e chupar cana ao mesmo tempo”. E como

fazer  isso? Só a partir  do encontro.  É no tempo juntos que poderíamos contribuir  para a

formação  compartilhada,  estudando  bibliografias  recomendadas,  inclusive  pelo  próprio

Ministério da Educação (MEC) através do PNBE do Professor13, que levou para as bibliotecas

13O PNBE do Professor tem por objetivo adquirir obras de referência para ajudar os professores da educação
básica regular e da educação de jovens e adultos na preparação dos planos de ensino e na aplicação de atividades
em  sala  de  aula  com  os  alunos.  Mais  informações  no  site  do  MEC,  disponível  em  >
http://portal.mec.gov.br/programa-nacional-biblioteca-da-escola/acervo-do-professor<. Acesso em 10 de março
de 2018. 

http://portal.mec.gov.br/programa-nacional-biblioteca-da-escola/acervo-do-professor%3C
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públicas várias obras de auxílio ao professor, mas que por vezes foram negligenciadas. Esse

poderia ser outro ponto a ser pesquisado, como essas obras chegaram às escolas e quais os

resultados que legaram? Se é que legaram algum resultado. 

Enfim,  diante  das  perspectivas  que  foram  levantadas  por  essa  pesquisa,  acreditamos  ter

cumprido o nosso percurso formativo, legando não só à nossa formação, mas também á de

nossos pares, informações, conhecimentos e, principalmente, tempo de fala, de escuta e de

alteridade. 
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APÊNDICE A - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TCLE)

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TCLE)

A) INFORMAÇÕES DA PESQUISA

A pesquisa “Leitura poética da cidade de Vitória na obra de Elmo Elton” será
conduzida pelo pesquisador  André Luiz Neves  Jacintho que será realizada na
referida escola e em seu entorno. Essa investigação está vinculada ao mestrado do
Programa de  Pós-Graduação  em Ensino  de  Humanidade  (PPGEH)  do  IFES–
campus Vitória,  situado na Avenida Vitória, 1729, Bairro Jucutuquara, Vitória,
ES. Tel. 3331-2203; E-mail: ppgeh.vi@ifes.edu.br.
Para  qualquer  outra  informação,  o(a)  Sr.(a)  poderá  entrar  em contato  com a
pesquisador no telefone  (27) 9.9948-4440. 

B) INFORMAÇÕES AO PARTICIPANTE DA PESQUISA

Apresentação da pesquisa.
A  presente  pesquisa  busca,  a  partir  dos  princípios  dialógicos,  estabelecer
conecções entre o ensino de literatura e o direito à cidade. Para tanto, entende a
literatura  como produção  humana,  tal  qual  a  cidade  e  por  isso,  inegáveis  ao
homem. Com o intuito de preparar material educativo que auxilie o professor no
trabalho com a literatura e a cidade, buscará o contato com docentes de várias
disciplinas a fim de construir, dialogicamente, material que atenda as demandas
de cada assunto. 

Objetivos da pesquisa.

Compreender como a leitura da obra poética de Elmo Elton em diálogo com a
cidade pode potencializar as práticas de leitura literária no ensino médio de uma
escola pública na cidade de Serra/ES. 

Metodologia (forma de participação na pesquisa).
A participação é voluntária e se dará por meio de entrevistas semiestruturadas e
participação na construção de material educativo.

Confidencialidade.
Os resultados da pesquisa serão analisados e publicados, mas sua identidade não
será divulgada, sendo guardada em sigilo.

Desconfortos e/ou Riscos.
Sua participação nessa pesquisa poderá acarretar desconfortos pelo embate com
ideias contrárias, que facilmente podem ser minimizadas pelo diálogo franco e
sincero. 

Benefícios.
Se você aceitar participar estará contribuindo com a elaboração de um material
educativo que tem como objetivo auxiliar didáticamente o trabalho com a poesia
em diálogo com o espaço urbano. Após a finalização de tal material ele estará
disponível  para  acesso  no site  do  programa de  Pós-Graduação em Ensino de
Humanidade do IFES– campus Vitória.

mailto:ppgeh.vi@ifes.edu.br
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Critérios de inclusão e exclusão
A inclusão dos participantes na pesquisa será feita pelo critério de fazer parte do
quadro  de  professores  da  Escola  Estadual  de  Ensino  Fundamental  e  Médio
Marinete  de  Souza  Lira  e  apresentar  o  termo  de  consentimento  livre  e
esclarecido. 

Liberdade de participação na pesquisa
Sua  participação  se  dará  de  forma  voluntária,  podendo  a  qualquer  momento
decidir sair da mesma sem nenhuma penalidade pela decisão.

Forma de ressarcimento ou indenização.
A participação  na  pesquisa  não  acarretará  nenhuma  despesa  por  parte  dos
participantes.

C) CONSENTIMENTO

Nome completo do participante da pesquisa:

Vitória, _____ de _____________ de 2016.

________________________________
Assinatura do Responsável legal do Participante

Eu declaro, na condição de pesquisador, ter apresentado o estudo ao participante
da  pesquisa,  explicando  seus  objetivos,  natureza,  riscos  e  benefícios  e  ter
respondido da melhor forma possível às questões formuladas.

Vitória, _____ de _____________ de 2016.

________________________________
Assinatura do Pesquisador Responsável

Quaisquer questões relativas ao estudo ou o pedido de exclusão da participação
da pesquisa podem ser comunicadas ao Sr(a) André Luiz Neves Jacintho, via e-
mail: andretcho@gmail.com, ou telefone: 27 9 9948-4440;

Endereço do Comitê de Ética em Pesquisa para recurso ou reclamações do
participante da pesquisa:
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Espírito Santo – Ifes
Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos – CEP
Av. Rio Branco, nº 50 – Santa Lúcia – Vitória – ES – CEP: 29056-255 -Tel: (27) 
3357-7518 e 3357-7530 - e-mail: etica.pesquisa@ifes.edu.br

mailto:comite.etica@emescam.br
mailto:andretcho@gmail.com
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APÊNDICE B - ROTEIRO DE ENTREVISTA SEMIESTRUTURADA

ROTEIRO DE ENTREVISTA SEMIESTRUTURADA

PESQUISA: Leitura poética da cidade de Vitória na obra de Elmo Elton. 

MESTRANDO: André Luiz Neves Jacintho

ORIENTADORA DA PESQUISA: Prof. Dra. Letícia Queiroz de Carvalho

ROTEIRO DE ENTREVISTA SEMIESTRUTURADA - PROFESSOR

Nome: _____________________________________________________________________

Formação:_________________________________________________________________

Turmas em que leciona:________________ Tempo de Magistério_____________________

Tempo em que atua nessa Escola______________ Data da entrevista:_________________

Perguntas:

Qual a sua relação com a Literatura? Considera-se um leitor assíduo? O que mais gosta de
ler? Conhece os escritos sobre o direito à Literatura?

O que é Cidade,  em sua opinião? Qual  a sua relação com ela? Considera-se uma pessoa
urbana?

Conhece os escritos sobre o direito à Cidade?

Considera existir alguma relação entre Literatura e Cidade?

Como a disciplina que leciona compreende a Literatura e a Cidade, e a relação das pessoas
com elas?

Acredita que sua formação pode acrescentar  às discussões sobre o direito  à  Literatura e  à
Cidade?

Você tem alguma sugestão para acrescentar ao Projeto?
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APÊNDICE C – NOTAS DE CAMPO

NOTAS DE CAMPO

03 de Março, 2017
André L. N.Jacintho

11h-12h
E. E. Marinete de Souza Lira

1º Conjunto de notas

O encontro aconteceu depois de três aulas nos 2º anos. Como sempre, o último dia da semana

parece se arrastar e o sinal que dá início e fim  às aulas soa como música depois de uma

semana inteira de muito trabalho. 

Meu entrevistado estava mais descansado, tinha planejado durante as quatro primeiras aulas, e

parece  que  aproveitou  o  tempo  para  ler  a  coletânea  de  poemas  de  Elmo  Elton.  Quando

cheguei à mesa onde estava, nem precisei chamá-lo para conversar. Ele tomou a iniciativa e,

até as formalidades da pesquisa: apresentação da pesquisa, do programa de pós-graduação e a

assinatura do termo de consentimento livre e esclarecido (TCLE) foram negligenciados. 

Suas primeiras palavras soaram com certa apreensão. Disse que precisava ler mais os textos,

mas  que,  de  início,  não  tinha  gostado muito  das  poesias.  Percebi  que  o  professor  estava

querendo  modalizar  seu  discurso,  talvez  por  receio,  achando  que  poderia  desmerecer  a

pesquisa.  Procurei  deixá-lo tranquilo,  disse que na perspectiva  bakhtiniana  esses  tipos  de

coisas,  as  discordâncias,  os  conflitos  e,  inclusive  a  “indiscrição”,  são importantes.  Isso o

deixou mais à vontade e suas críticas começaram pela linguagem do poeta. 

Segundo ele, Elmo Elton utiliza uma linguagem culta, mas que ao mesmo tempo tenta se

aproximar das  camadas populares por causa dos temas e  do ritmo marcante dos  poemas.

Aproximou-o, em sua tentativa, de poetas como Leon Felipe (1884-1968) e Frederico Garcia

Lorca (1898-1936),  mas ressaltou que os espanhóis obtiveram  êxito na empresa de serem

cultos e ao mesmo tempo populares, enquanto Elton falhara. Observou ainda,  ipsis litteris,

que o “bom poeta da elite sabe que a mimese da realidade do povo é impossível”. 

Suas observações continuaram, agora com relação à estilística. Disse que as poesias que tinha

lido até ali  não traziam nada de novidade.  E novamente fez um comentário modalizador,

dirigindo-se a mim: “eu sou um destruidor, você, um construtor”. Acenei que deveria ficar à

vontade para criticar o quanto quisesse. Continuou sua crítica, falando que além de não inovar
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em nada na forma, as poesias não apresentavam marcas do tempo em que viveu em Vitória,

nem sequer apareciam marcas distintivas de Vitória, a não ser o nome da cidade. 

Como o  encontro  aconteceu na  sala  de  professores,  as  interrupções  aconteciam a  todo o

momento. Alguns alunos que passavam pela janela, conversas paralelas que tiravam a nossa

atenção e, algumas vezes, o olhar curioso de outros professores que entravam na sala e se

deparavam  com  dois  professores  discutindo  poesia.  Apesar  das  interrupções  a  conversa

continuava, e as críticas também.

Com relação aos personagens, disse o professor, que Elton os romantizava numa espécie de

aproximação com a primeira geração da poesia romântica brasileira. Advertiu, porém, que não

poderíamos chamá-lo de romântico, haja vista seu afastamento de pelo menos dois séculos

desses poetas. Apontou, porém, que esses poetas românticos brasileiros tinham um projeto

nacional, e que talvez Elton quisesse cantar uma Vitória ideal, não a real, pois como não se

tratava de um flaneur, ele não poderia captar a cidade, a não ser como paisagem. 

Percebeu nos textos do poeta capixaba uma mistura muito grande de estilos, ora romântico,

ora parnasiano, ora moderno. Isso o incomodou, pois esperava um estilo que desse ao poeta

uma identidade poética.

Continuamos a discussão e, em uma das minhas perguntas, o questionei se não percebia vozes

da cidade na poesia de Elton. Ele disse que não, que para ser voz da cidade Elton devia fazer

parte de um “agenciamento coletivo de enunciação14”, mas que ao contrário, em sua opinião,

ele cantava um projeto elitista da cidade. 

Dei por encerrada a conversa e me mostrei muito entusiasmado com tudo o que foi dito. O

professor ainda tentou, mais uma vez, me “consolar” de suas críticas, mas novamente o deixei

tranquilo com relação a elas. 

Marcamos um próximo encontro para depois de 15 dias. Outra sexta-feira. 

14 Conceito presente nas obras DELEUZE, Gilles; GUATTARI, Félix – Kafka: Por uma literatura menor.
1a  Edição.  Belo  Horizonte:  Autêntica  Editora,  2014;  e  DELEUZE,  Gilles.  Mil  platôs  -  capitalismo e
esquizofrenia, vol. 3; tradução de Aurélio Guerra Neto et alii. — Rio de Janeiro : Ed. 34, 1996 
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 07 de Março, 2017
André L. N. Jacintho

10h-11h
E. E. Marinete de Souza Lira

1º Conjunto de notas

Esse encontro aconteceu numa terça-feira,  dia  em que não trabalho e  que o professor  de

História que me recebeu tem os seus planejamentos. 

Como já somos companheiros de trabalhos há mais de três anos, algumas formalidades foram

dispensadas, restando apenas as formalidades da pesquisa: apresentação do tema pesquisado,

do programa de pós-graduação e do material, que por sinal, o professor já possuía, pois esteve

presente no lançamento da coletânea de textos de Elmo Elton, a meu convite. 

Apresentei a pesquisa, que o professor já conhecia por alto, apresentei o programa, também já

conhecido por  ele,  inclusive,  foi  esse  professor  que  me indicou o programa de mestrado

profissional em Ensino de Humanidades. Tive de lhe dar outro exemplar da coletânea, pois a

sua estava em casa. 

Antes de começar as perguntas, ele sugeriu que os autores capixabas buscassem o encontro

com alunos das escolas públicas, na tentativa de popularizar a leitura da literatura produzida

no Espírito Santo. 

Perguntado sobre o conhecimento de autores  capixabas,  disse que não os  conhecia e  que

passou a conhecer alguns depois de compartilhar comigo leitura que fizemos nos últimos três

anos. Por conseguinte, não conhecia também a obra de Elmo Elton, só tendo com ela contato

no lançamento da coletânea, já referida acima. 

Questionado com relação  à  leitura de literatura, confessou ler pouco, mas que nos últimos

anos tem se interessado pela leitura de poesias, tendo como poeta predileto o curitibano Paulo

Leminski. Justificou a predileção, pois vê na escrita de Leminski características que aprecia,

como poemas curtos e exploração de sentidos outros da palavra. Depois de começar a ler

poesia, passou a “rabiscar” alguns versos, principalmente sobre saudade. Embora se considere

um escritor tímido, tem feito alguns poemas e guardado. De acordo com ele, ainda esse ano

lançará um livro sobre Marketing Político, área em que atua fora do horário das aulas.

Disse ainda que sente em suas memórias de leitura literária no ensino um vazio muito grande,

pois poucos professores liam ou incentivavam os alunos a lerem. Lembrou,  com bastante
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carinho, de uma atividade realizada por um professor de português em que ele era incitado a

criar uma história e ilustrá-la. Disse que talvez essa fosse a única memória do trabalho com

literatura feita no Ensino Médio. Muito pouco se entendemos que a leitura é fundamental para

a formação humana. 

Questionado sobre a importância da leitura e da literatura para compreensão da cidade no

ensino, respondeu que achava fundamental o trabalho realizado pelo professor que incentiva a

leitura e, principalmente, a leitura literária, pois em sua opinião, esta oferece ao adolescente

uma outra  visão  de  sua  realidade.  Ainda mais  para  os  adolescentes  que  vivem em áreas

violentas, como é o caso da escola onde atuamos. Segundo ele, a visão que as mídias impõem

sobre os bairros de periferia ajudam a construir uma imagem que, cada vez mais, se deteriora,

o que causa também a diminuição da autoestima dos alunos e um sentimento de rejeição ao

bairro e a si mesmos. 

Apontou como desafio dos professores levar os alunos a olharem o bairro, a cidade, a escola

com  outros  olhos,  de  um  outro  ponto  de  vista,  não  aqueles  viciados  pelos  discursos

estereotipados, mas com uma visão “livre e autoral”, que a literatura é capaz de oferecer. 

Falou ainda na necessidade de mesclarmos o trabalho com livros acessíveis e livros que estão

no currículo com nossos alunos. Usou como exemplo um livro que deu a sua afilhada. Por se

tratar de um livro mais “difícil” a adolescente não conseguiu se interessar, mas quando a

presenteou com um livro destinado a sua faixa etária, ela ficou muito satisfeita e até hoje,

mesmo depois de grande, continua sendo leitora. 

Antes de encerrarmos a conversa, falou da possibilidade de estabelecer um roteiro de visitas à

cidade de Vitória, orientado pela obra de Elmo Elton e de outros escritores que tomaram a

cidade como cenário de seus escritos, quando ainda estava falando sobre essa possibilidade,

um professor de Geografia, que seria entrevistado em seguida, entrou na conversa afirmando

que a região da Grande Vitória tem muitas dificuldades em gerar renda com o turismo, pois a

maioria das atividades turísticas dessa região é informal.

Como se pode ver, a conversa nem sempre caminha para as mesmas conclusões, talvez essa

seja a grande vantagem da pesquisa bakhtiniana, apesar do roteiro, da organização, sempre

são ditas coisas que não têm necessariamente ligação com o projeto, mas que fazem toda a

diferença com relação à nossa formação. 
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07 de Março, 2017
André L. N. Jacintho

11h-12h
E. E. Marinete de Souza Lira

1º Conjunto de notas

A entrevista com esse professor começou enquanto a outra ainda nem tinha se findado. Como

dito  na  nota  de  campo anterior,  o  professor  de  Geografia  entrou  na  conversa  falando da

atividade turística da região da Grande Vitória. E esse acabou sendo o ponto de partida de

nossa conversa. 

Questionado sobre a relação da cidade com o mar, tão característica na obra de Elmo Elton,

disse que essa relação não existe mais da forma como o poeta descreve em sua obra. Em sua

opinião, Elton retrata uma Vitória provinciana,  romântica,  que deixou em grande parte de

existir após os grandes investimentos industriais e a expansão da cidade com os aterros. 

Depois de falar sobre a questão do turismo e da expansão da cidade, voltamos ao início da

pesquisa. Apresentei ao professor de Geografia a pesquisa e o programa de pós-graduação.

Falei da obra de Elmo Elton, cuja coletânea já lhe tinha dado e disse ter lido alguns poemas.

Aproveitando a deixa sobre leitura, perguntei-lhe sobre o hábito de ler. Ele respondeu que não

tem  muito  interesse  por  leituras  literárias  e  que  acaba  por  dedicar-se  apenas  às  leituras

destinadas à sua área, pois é doutorando, então não sobra muito tempo para ler outras coisas. 

Sobre a leitura na escola, disse que realizava aquelas pedidas pelos professores, pois como

estudava em colégio particular a cobrança era maior. Disse se lembrar de um professor de

literatura da época do pré-vestibular, professor Raoni Huapaya, também citado na introdução

deste projeto de qualificação, como referência positiva para a literatura. 

Com relação aos poemas de Elmo Elton, percebeu que eles tratam muito do Centro, pois era

ali o recanto da elite capixaba, uma vez que, bairros nobres de hoje em dia ainda não existiam

e só passaram a existir após a série de aterros promovidos pelos governos capixabas entre a

década de 1920 até a década de 1980. 

O professor apontou também para a perda de centralidade da cidade de Vitória nos últimos

anos.  Segundo  ele,  locais  como  Laranjeiras,  na  Serra  e  Campo  Grande,  em  Cariacica,

ganharam muitos estabelecimentos comerciais e legais, tais como cartórios, fóruns, juizados,

o que fez com que o centro de Vitória fosse deixando de ser a única opção para compras ou

acesso aos dispositivos do Estado. 
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Para ele, por isso a poesia de Elton retrata uma cidade que já não existe, com habitantes que,

por sua vez, também já não existem. 

Perguntado sobre a relação do poeta com o porto e se essa relação não permanecia entre os

cidadãos da cidade, disse que essa relação é mais externa que interna, pois o porto de Vitória

serve, quase que exclusivamente para importação e exportação de produtos, não mantendo

assim contato com a população em geral.  Disse que a renda do porto é quase totalmente

destinada a  investidores  externos,  mas que ao mesmo tempo,  esse mesmo porto gera um

“rebatimento social” muito grande.  Perguntei sobre o que seria “rebatimento social” e ele

disse que são os problemas causados pelo porto e citou a prostituição infantil, a degradação do

meio ambiente  e  o  acesso  à  cidade  de pessoas  que não tem nenhuma relação com ela  e

acabam depredando-a. 

Disse ainda que a cidade dos poemas de Elton lembra muito a província que a cidade era e,

que  em  certa  medida  continua  a  ser,  mas  que  se  transformou  radicalmente  nas  últimas

décadas. 

Ainda segundo ele, as posições dos portos de Vitória contribuem para essa perda de relação

com o mar dos capixabas. O Porto de Vitória, por exemplo, é todo encoberto pelos galpões da

Codesa, já o Porto de Tubarão fica isolado das praias e ainda é coberto por uma nuvem escura

formada por pó de minério, que causa mais repulsa que atração. Por isso ele entende que a

vocação portuária de Vitória é muito mais econômica que populacional. 

Perguntado sobre as possibilidades de trabalhar com a poesia de Elmo Elton em sala de aula,

respondeu que uma alternativa seria comparar a visão da cidade do poeta com a visão da

cidade  atual,  quais  seriam  as  semelhanças  e  diferenças  entre  elas.  Uma  das  coisas  que

percebia,  quando tratava das semelhanças e diferenças,  era  de que na cidade cantado por

Elton, por ser bem menor, as pessoas se conheciam pelo nome, e que isso se mantém até hoje

em alguns setores, o que denota marcas do provincianismo ainda existente na cidade. 

Voltou  à  questão dos portos e lembrou que apesar de a cidade promover ações saudáveis,

como corridas, caminhadas, maratonas de natação, essas atividades são, na maioria das vezes,

realizadas próximas ao Porto de Tubarão, o que é uma grande incoerência, pois ali estão duas

das empresas que mais poluem na Região Sudeste. Como não havia mais tempo, encerramos a

nossa conversa deixando outro encontro marcado para depois de 15 dias.  
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05 de Maio, 2017
André L. N. Jacintho

10h-11h
E. E. Marinete de Souza Lira

1º Conjunto de notas

Às sextas-feiras os professores das disciplinas de humanas têm bastante tempo para planejar e

conversar. Por isso escolhemos uma sexta para entrevistar o professor de filosofia. Ele é um

ex-seminarista que deixou a batina para se sedicar ao magistério.

Como nossas conversas não têm um lugar específico para acontecer, mais uma vez ela foi

realizada na sala dos professores. Isso sempre tem um efeito muito positivo, ao meu ver, pois

faz com que outros professores percebam que aquela sala não serve apenas como o lugar do

cafezinho, ou da conversa, ela é também lugar de estudo, de pesquisa, em fim, de encontros

intelectuais. 

Começei  a  entrevista  –  como  em  outras  anteriores  –  apresentando  o  Programa  de  Pós-

Graduação Stricto Sensu em Ensino de Humanidades (PPGEH), seus objetivos e a pesquisa

que  realizo.  Expliquei-lhe  a  necessidade  da  criação  de  um Produto  Educacional  e  minha

proposta de criar um livro paradidático – Como a digitação das notas de campo se dá algum

tempo  depois  da  realização  da  entrevista,  nesse  meio  tempo,  o  professor  de  filosofia

entrevistado demonstrou interesse em participar do processo seletivo do Mestrado em Ensino

de Humanidades, isso seria ótimo, pois apontaria para uma relevância que a pesquisa tem tido

entre os professores da escola em que é feita. 

Após as  apresentações,  perguntei-lhe  sobre  o  seu  contato  com a  Literatura.  Segundo ele,

nunca teve o hábito de ler,  nem mesmo na escola.  Também não se lembrava de nenhum

professor que o tivesse incentivado à leitura – apesar dos diferentes sujeitos da pesquisa, essa

fala tem sido muito frequente. Poucos professores lembram-se de outros professores que os

incentivaram a ler. 

Questionado se, após ter se tornado professor, a prática da leitura alterou-se, respondeu que

sim e que, ultimamente, tem lido mais, principalmente, os gêneros ficção científica, religioso

e filosófico, esse por causa das aulas que ministra. 

Admitiu que precisa “corrigir” a leitura literária; que precisa investir mais tempo na leitura,

até pela necessidade de ministrar aulas de filosofia, pois na literatura encontra material para

enriquecer as aulas. 
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Perguntado sobre o que já tinha lido de poesia, disse que, recentemente, passou a se interessar

mais, apesar da pouca leitura, mas alguns poetas chamaram sua atenção, entre eles: Manuel

Bandeira e Ferreira Gullar. Revelou que é “tentado” a ler Raquel de Queiróz, mas ainda não

teve tempo para isso. Admitiu que o curso de filosofia o afastou da leitura da literatura e que,

como tem que ler materiais para as aulas, a leitura literária fica de lado. Após ter falado da

falta de leitura literária, questionou se a leitura de Platão não se enquadraria nesse tipo de

leitura, pois o filósofo grego escrevia de maneira literária suas teses. Admiti que sim, que os

escritos do filósofo podem ser considerados literários. Ante a resposta, percebi certa satisfação

do professor. É curioso como a maioria dos professores entrevistados – inclusive eu – nos

sentimos devedores da leitura literária. 

Alguns dias antes dessa entrevista, entreguei a esse professor um livro da coletânea de textos

de Elmo Elton, ele, na ocasião, disse que leria e, de fato, leu. Perguntado sobre a leitura,

revelou gostou da variedade de formas exploradas por Elmo Elton. Disse ainda, que alguns

poemas e  textos  que lhe chamaram a atenção,  pois  cantam alguns lugares  e  personagens

conhecidos. O poema “Recompensa”, que canta os feitos de Madre Teresa da Sagrada Cruz ou

Madre Teresa de Calcutá, atraiu a atenção do professor, pois, por ser católico e ex-seminarista,

evocou uma personagem muito conhecida e admirada. Lembramos que, Elmo Elton também

era católico e muito ligado à religião, sendo inclusive agraciado pelo Papa João XXIII com

uma carta encíclica.

Outro  poema que  lembrado  pelo  professor  foi  “O Missal”.  O poema descreve,  ao  estilo

parnasiano,  um missal  dado por  um monge apaixonado por  uma princesa que,  não tendo

riqueza a dar-lhe, deu-lhe o missal descrito. Como esse professor tem também um missal, que,

segundo ele, “pagou muito caro”, e lhe é muito querido, o poema se tornou uma espécie de

homenagem ao seu livro de rezas. 

Outros dois poemas notados pelo professor foram “Noites de São João” e “Os sinos de São

Gonçalo”. Ambos pela questão religiosa novamente. O primeiro trouxe à  memória as festas

juninas,  que  tanto  participou,  e  que  ainda  são  cultivadas  nas  comunidades  católicas;  e  o

segundo, as tradições da Igreja de São Gonçalo, frequentada pelo professor, desde a infância. 
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11 de Maio, 2017
André L. N. Jacintho

10h30min-11h
E. E. Marinete de Souza Lira

1º Conjunto de notas

Alguns encontros com os professores, por causa do horário de planejamento, ficam com o

tempo bastante espremido. Esse encontro aconteceu depois de muita insistência  de minha

parte, por se tratar de uma professora pela qual tenho grande carinho e admiração, fiz questão

de que ela participasse da pesquisa. 

Já faz alguns anos que trabalhamos juntos, desde 2013, quando nos conhecemos numa escola

particular. Desde então, nos tornamos amigos e mantemos uma ótima relação profissional.

Nos  últimos  anos,  porém,  trabalhamos  em  horários  bem  diferentes,  o  que  dificulta  os

encontros e, por conseguinte, o trabalho em conjunto. 

Começamos a  conversa com a promessa de que ela  não ultrapassaria  o horário de saída,

portanto,  diferentemente  dos  outros  encontros  com  professores,  que  duram,  em  média,

sessenta minutos, essa conversa deveria acontecer – e, de fato, aconteceu – em trinta minutos. 

Pelo pouco tempo de que disponibilizava, não realizei as apresentações de praxe, até porque, a

professora que me recebeu já conhecia a pesquisa, sendo, inclusive, uma das pessoas que

ficaram mais felizes com a minha entrada no Programa de Pós-Graduação. 

Dispensadas as apresentações, comecei a conversa questionando-a a respeito do contato com a

literatura  produzida  no  Espírito  Santo.  Segundo  ela,  conheceu  muito  pouco  da  literatura

produzida  no  Espírito  Santo  e,  esse  pouco,  se  devia,  exclusivamente,  ao  período do pré-

vestibular e algumas obras que leu durante a Graduação em Geografia na UFES. Sobre o

Espírito  Santo,  lembra  de  ter  lido  algo  sobre  a  história  da  modernização  da  capital,

principalmente sobre o ciclo econômico entre as décadas de 1960 e 1970. De resto, estudou

pouquíssimo sobre a história do estado. 

Com relação  à  literatura em geral, lembra-se de ter lido muitos livros da série Vagalume,

bastante conhecida de nossa geração. Começou a lê-la por indicação de alguns professores,

mas não se lembra de nenhum trabalho relacionado a ela. No Ensino Médio, teve contato com

os textos de Machado de Assis, mas sem lembrar-se muito bem o porquê. Talvez tenha sido

pela grade curricular, aponto. 

Afirmou que essa falta de leitura literária fez falta em sua formação e que sente que fará falta

na formação de seus alunos – há alguns anos, trabalhando juntos, montamos uma atividade

para  os  primeiros  anos  do  Ensino Médio,  que  unia  a  leitura  ao  conhecimento  de mapas.

Trabalhamos com o livro  Viagens Maravilhosas de Marco Polo,  a fim de levar os alunos a
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conhecerem mais que os traçados dos mapas, a conhecerem diferentes culturas e modos de

vida. 

Ainda em relação à  literatura, afirmou que ela promove a libertação do sujeito, levando-o a

refletir sobre o mundo em que vive e as relações que são travadas nesse mundo. Porém esse

trabalho  com  o  texto  literário  deve  ser  realizado  em  conjunto,  mas  que  alguns  fatores

atrapalham o desenvolvimento de parcerias entre professores, entre eles citou as diferenças

políticas, o ego a falta de estrutura e o tempo de planejamento. E, por falar em tempo, o nosso

estava no fim. Deixamos a conversa suspensa para continuar em outra hora. 
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11 de Maio, 2017
André L. N. Jacintho

11h10min-12h
E. E. Marinete de Souza Lira

1º Conjunto de notas

Apesar de essa conversa acontecer logo após a descrita acima, tínhamos mais tempo e o fim

do período de aula não seria um obstáculo caso necessitássemos ultrapassar o meio dia. A

professora  de  Artes,  assim  como  eu,  mora  próximo  à  escola  onde  lecionamos.  Por

coincidência,  também  cursamos  o  Ensino  Médio  no  mesmo  período,  apesar  de  só  nos

conhecermos depois que voltamos à escola como professores.

Desde  2013,  quando  começamos  a  atuar  na  escola,  desenvolvemos  um  bom  diálogo,

realizando atividades e eventos juntos. Por essa aproximação, ela já conhecia a pesquisa e o

Programa de Pós-Graduação, o que dispensou as apresentações. 

Comecei a conversa questionando a sua relação com a literatura na infância e na adolescência.

Diferente de mim, ela disse ter lido bastante nessas fases da vida. Disse que aproveitou muito

a  biblioteca  da  escola  onde  estudamos  e  hoje  atuamos,  lembrou-se  até  de  sua  antiga

localização. Mas que, a partir da Graduação em Artes e da maternidade – ela tem três filhos –

a leitura literária diminuiu muito. 

Disse que, sempre que tem a oportunidade, lê os textos enviados por um programa de leitura

desenvolvido por  um banco privado  para  os  filhos.  Também lê  contos  infantis  que  pega

emprestados na biblioteca de outra escola em que trabalha. 

Essa  biblioteca,  por  sinal,  foi  organizada  por  nós.  Em  uma  folga,  ela  me  chamou  para

reorganizarmos o acervo e possibilitar o empréstimo aos alunos. Fizemos vários ajustes, a fim

de  deixar  o  ambiente  mais  propício  à  leitura  e  mais  disposto.  Esse  trabalho  gerou  bons

resultados,  pois  segundo  ela,  vários  alunos  passaram  a  ocupara  a  biblioteca  depois  da

arrumação. 

Voltando  à  sua prática de leitura, disse que realiza mais leituras voltadas para sua área de

atuação e que, durante períodos de férias, realiza leituras literárias em momentos em que s

filhos dormem. 

Questionei-a sobre como desenvolveu o gosto pela leitura na infância e ela disse que não sabe

muito bem de onde vinha. Não se lembra de nenhum professor que a tenha incentivado, mas
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que tem na família três tios escritores e que, talvez eles a tenham influenciado. 

Depois de falar da influência dos tios, a conversa foi se deslocando para as dificuldades que

os nossos alunos têm de ler. Segundo ela, essa dificuldade, em parte, se deve às famílias, que,

geralmente, não são de leitores assíduos, como eram, por exemplo, seus tios. Somando-se a

essa carência familiar, a influência das mídias eletrônicas e a falta de incentivo da escola, cria-

se o cenário perfeito para a formação de alunos não leitores. 

Perguntei se a leitura literária poderia potencializar o ensino de Artes na escola. Prontamente

ela respondeu que sim, pois tanto a Arte quanto a Literatura são fontes de conhecimento, por

isso, se aliadas, podem levar os alunos a descobrirem mundos insuspeitos a eles. 

Terminamos a conversa com o sinal do fim do expediente. 
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04 de Julho, 2017
André L. N. Jacintho

19h-20h
E. E. Marinete de Souza Lira

1º Conjunto de notas

Alguns  encontros  se  dão  em situação  bem  diversa  do  que  o  esperado.  O  professor  que

entrevistei por último foi um dos que primeiro me ajudaram desde o ingresso no Programa de

Pós-Graduação quanto no desenvolvimento da pesquisa até aqui. Porém, por vários motivos,

só depois de muito tempo consegui entrevistá-lo, e isso se deu em um horário totalmente

diferente dos demais encontros. Além do horário, o local escolhido também foi outro. Por

causa do barulho causado pelo turno noturno, resolvemos conversar na biblioteca. 

Apresentei  o  Programa  de  Pós-Graduação  Stricto  Sensu  em  Ensino  de  Humanidades

(PPGEH), seus objetivos e a minha proposta de construção de um livro paradidático. 

 Comecei questionando-o qual era a sua relação com a literatura e ele respondeu que, apesar

da influência dos pais – o pai era formado em sociologia e a mãe professora de francês e

filosofia – só teve contato com a literatura no Ensino Médio. Na infância,  preferia,  como

forma de arte, o desenho e a música. 

No Ensino Médio, começou a se interessar pelos textos literários, destacou desse período os

livros Memórias Póstumas de Brás Cubas, de Machado de Assis e Capitães de Areia, de Jorge

Amado.  Ainda  no  Ensino  Médio,  passou  a  se  interessar  por  História,  mas  escolheu  a

Graduação em Sociologia por causa do mercado de trabalho e as possibilidades de atuação na

sociedade. 

Na Graduação, voltou a ter contato com a Literatura depois de ler alguns textos de Gabriel

Garcia  Marques,  entre  eles  Crônicas  de uma morte  anunciada  e  O amor nos  tempos do

cólera. Depois dessas leituras, fez um movimento de volta ao passado literário, mergulhando

na leitura de textos de Dostoievski, Gogol e Tolstói. Destaca-se desse grupo de escritores a

figura de Dostoievski, a quem chama de clássico e atribui o título de grande autor, por revelar

tão profundamente a psicologia humana. 

Apesar dessas leituras, revelou que um filme e um livro “mudaram sua vida”. O filme Cidade

de Deus  e o livro  O mundo de Sofia. Assistiu ao filme e leu o livro no mesmo ano, 2002

ecaram marcados, pois nesse mesmo ano, várias coisas de ordem pessoal aconteceram. 
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Nesse  mesmo  ano,  leu  o  Manifesto  comunista motivado  por  trechos  do  livro  que  eram

veiculados em manifestações populares,  das quais participava,  na cidade de São Paulo.  A

leitura da obra de Marx e Engels o fez atentar para os conflitos sociais. A partir daí, passou a

frequentar ativamente movimentos populares, onde também passou a ter acesso às poesias de

Manuel Bandeira e Drummond, poetas dos quais já tinha ouvido falar na escola, mas que só

passaram a fazer sentido nos movimentos. 

Outro poeta que conheceu através desses movimentos populares foi Brecht, por causa de seu

engajamento político.

As maiores referências poéticas, no entanto, vêm do Samba. O que foi uma surpresa para

mim, pois não sabia que o professor era um amante do ritmo. Falou de sua paixão pelas

músicas  escritas  por  Cartola,  Candeia,  Paulo  da  Portela  e  Paulo  César  Pinheiro,  a  quem

considera o maior poeta do Samba. 

Depois do relato de sua paixão pelo Samba, ainda indicou alguns filmes e documentários que

podem ser úteis nessa pesquisa, pois considera que a parceria Poesia e Samba pode render

bons frutos. 
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05 de Julho, 2017
André L. N. Jacintho

11h-12h
E. E. Marinete de Souza Lira

2º Conjunto de notas

Nesse  segundo  grupo  de  notas,  apresento  uma  conversa  com os  mesmos  professores  do

primeiro grupo, exceto o professor  de sociologia,  que está  fora do país por conta de seu

doutorado na Universidade Federal do Espírito Santo (UFES), mas com outras perguntas. O

intuito agora é saber qual a relação que eles mantém ou mantiveram com a cidade de Vitória-

ES e pedir-lhes sugestões para o trabalho com os textos do paradidático. As relações passam

essencialmente pelas discussões sobre o Direito à Cidade desenvolvidas por Henri Lefebvre,

uma das principais referências dessa pesquisa, já as sugestões são balizadas pelo referencial

da pesquisa narrativa em educação.

Na entrevista realizada na biblioteca,  durante o último horário do turno, as perguntas que

guiaram a minha conversa com professor de Português e Literatura foram: onde nasceu e foi

criado, qual a sua relação com a cidade e como as questões sobre a cidade poderiam figurar

no caderno de interaçõs dialógicas a partie da leitura do paradidático?

Ele respondeu que passou a vida inteira em Jardim da Penha, bairro de classe média-alta da

cidade de Vitória,  que foi constituído a partir  da década de 1960 e, hoje,  é um dos mais

populosos  da  cidade,  com  cerca  de  40  mil  habitantes.  Segundo  o  professor,  seus  avós

ajudaram a fundar o bairro nos idos anos 1960. 

Apesar da boa infraestrutura do bairro, o professor disse que, durante a infância, não utilizava

os equipamentos de lazer das praças e locais públicos. Afirmou que esses equipamentos são

apenas uma forma de embelezamento dos bairros nobres que atendem as especificidades do

mercado imobiliário. No caso de Jardim da Penha, que foi concebido de acordo com o modelo

francês de arquitetura,  existe ainda uma sensação de poder sobre o local,  pois as ruas do

bairro levam às praças, então essas praças funcionam como centros de atração. 

De acordo com ele, as classes mais abastadas não utilizam esses equipamentos justamente por

serem públicos, assim prefere-se aquilo que se pode comprar, aquilo que pode ser privado. A

utilização da coisa pública não interessa a essas classes, pois elas não têm absoluto controle

sobre elas. Citou, como exemplo, o caso da esposa que morava em um condomínio em Mata

da Praia – outro bairro nobre da cidade de Vitória – e nunca utilizou o espaço da praça do
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bairro, que é uma das mais bem equipadas da cidade. 

Sobre sua relação com a capital,  fez importantes relatos.  Segundo ele,  seu pai trabalhava

como Gerente Geral da Caixa Econômica Federal, no Centro de Vitória, e tinha uma sala

ampla, bem em frente ao Porto de Vitória. Daquela sala contemplava toda a baía. Ali também

sentia uma sensação completamente diferente em relação ao seu pai. Segundo ele, o pai, em

casa, sempre foi “um cara legal” e “muito liberal”, mas, naquele lugar, percebia que seu pai

não era apenas isso, tratava-se, ali, do chefe da instituição. Ali era um ambiente de domínio,

portanto associou, na infância,  o Centro de Vitória,  ao lugar de poder do pai.  Afora isso,

segundo ele, o Centro não “significava nada”.

Lembrou ainda que, todas as vezes que ia ao Centro, esperava ganhar um presente da extinta

Mesbla, uma das maiores lojas de departamento da cidade. 

Ao falar da cidade, lembrou-se de que, como eu tinha marcado de conversar com ele, voltou à

leitura da coletânea de textos de Elmo Elton. Ao reler os poemas, teve uma impressão que me

parece muito pertinente. Ele disse ter um tio, que é muito rico, e mora em Vitória há vários

anos, mas que nasceu e cresceu na cidade de Aimorés, interior de Minas Gerais. Esse tio

guarda vários quadros pintados à mão com paisagens rurais, a maioria deles revela cenários da

própria cidade de Aimorés com trabalhadores do campo, animais puxando carroças, pequenas

propriedades etc. 

De acordo com ele, o tio admira muito esses quadros, guarda-os com enorme carinho, mas

nunca fez parte daquela sociedade retratada por eles, nunca teve de trabalhar de sol-a-sol,

nunca trabalhou em cima de uma carroça, mas também não questiona o que levou aqueles

sujeitos  retratados  àquela  situação.  Apenas  acha  bonito  “as  coisas  como são”.  Assim ele

entende também a obra de Elton. Um sujeito que nunca fez parte das classes que retrata e

também não o faz como forma de denúncia,  mas como forma de reificação da sociedade

capitalista e da exploração das classes subalternas. 

Sobre  as  atividades  que  poderiam  ser  propostas  a  partir  da  leitura  do  paradidático,  ele

respondeu que, ao ler a poesia de Elton, percebeu que, de alguma forma, ela se assemelhava

às pinturas naives, marcadas pela ingenuidade, simplismo e afetividade. Essa visão poética do

autor poderia ser contrastada com manifestações artísticas que buscam uma visão mais crua

da cidade, e isso poderia ser feito em diálogo com os professores de Arte. 
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Sugeriu que fossem feitas telas cujo ambiente fosse a cidade, primeiro da maneira como os

pintores naives fazem, depois, acrescentando outras “vozes”, como a do pixo, do grafite etc.

Esse diálogo poderia levar os alunos à reflexões sobre as formas de se ver a cidade. 

Outra sugestão foi a de inverter o foco narrativo dos poemas de Elton, ao invés do poeta falar

dos personagens populares, os personagens falarem do poeta. Como se eles estranhassem a

presença dele e resolvessem escrever sobre a sua presença no cenário urbano. 
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19 de agosto, 2017
André L. N. Jacintho

09h-10h
E. E. Marinete de Souza Lira

2º Conjunto de notas

Nesta conversa com a professora de Arte da escola, o ambiente da sala dos professores estava

bem tranquilo, diferentemente do que geralmente acontece, estávamos a sós e tínhamos um

planejamento inteiro para conversar. 

Começamos a conversa falando de sua relação com a cidade de Vitória. Para ela, “a cidade”,

como costumava chamar na infância, era uma ambiente de compras e de resolver assuntos

burocráticos. Como vive, desde criança na cidade de Serra, a relação com Vitória só passou a

existir de fato após a aprovação no vestibular para a universidade. Daí começou a frenquentar

Vitória  de  maneira  mais  efetiva,  conhecendo  seus  espaços  de  educação,  seus  centros  de

cultura e lazer. 

Aproveitando sua experiência  (ou falta  dela)  de viver  em Vitória,  perguntei  como nossos

alunos poderiam viver e experimentar a cidade, não só aquela em que vivem, mas também as

outras pelas quais ainda vão passar. De posse dos textos do paradidático, ela sugeriu que a

crônica  “O  tempo  devora  o  relógio”  pudesse  ser  uma  forma  de  trabalhar  a  questão  da

memória, não só da cidade natal, mas também de outras cidades. Para tanto, seria interessante

realizar a dinâmica a seguir:

1. Leitura do texto “O tempo devora o relógio”
2. Dinâmica: caixa de memória. Nela cada aluno cria a sua própria caixa e coloca nela algo
que possua algum valor afetivo. Em roda, cada aluno apresenta o seu objeto e diz os porquês
daquilo  ter  valor.  Após  a  apresentação  dos  alunos,  o  professor  apresenta  uma  lista  de
patrimônios da cidade como guardados de memória, iguais aos que eles trouxeram. 
3. Apresentar os patrimônios como sendo de momentos irrepetíveis na história de um povo.
4. Promover um projeto de conservação do patrimônio material e imaterial.  Ver filme “Os
narradores de Javé

Como a dinâmica foi descrita por ela, decidimos respeitar a forma e a maneira escolhida pela

professora, não realizando aqui, nenhum modificação.

Dando  por  excelente  a  contribuição  da  colega,  acabamos  a  nossa  conversa  e  prometi  a

conclusão do livro de atividades o mais rápido possível. 
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19 de agosto, 2017
André L. N. Jacintho

11h-12h
E. E. Marinete de Souza Lira

2º Conjunto de notas

Aproveitando o restante do tempo de planejamento do professores de História e Geografia,

fizemos uma conversa em conjunto,  como aconteceu nas primeiras notas  de campo desta

pesquisa.  O dia  escolhido foi  uma terça-feira,  devido a  folga  da qual  gozo por  causa do

horário adaptado devido ao mestrado e o dia  de planejamento das disciplinas  de ciências

humanas, embora a disciplina Língua Portuguesa tenha seu dia de planejamento no quinta-

feira.  Sobre isso,  gostaria  de ressaltar  a importância  do encontro entre  os professores das

disciplinas  de  humanas  e  linguagens.  Tendo  em  vista  que  um  dos  principais  fatores

quedificultam  a  ação  docente  recai  sobre  a  dificuldade  dos  alunos  com  a  leitura  e  a

interpretação de textos,  seria  de grande valia  se esses profissionais pudessem realizar seu

planejamento  juntos,  para  poderem  organizar  ações  que  promovessem  à  aprendizagem

privilegiando a leitura e a interpretação. 

Voltando às questões da pesquisa, como a conversa já se iniciou com os cadernos de textos

nas mãos dos professores, não lembrei de fazer a pergunta sobre a relação com a cidade, e

partimos diretamente para as sugestões de atividades a partir da leitura dos textos. 

Segundo os professores, que inspiraram a criação do textos que falam do monumentos da

cidade, poderia ser realizado um roteiro de visitas ao Centro histórico da cidade, após a leitura

dos textos. Segundo eles, o roteiro poderia ser organizado junto com os alunos, respeitando

uma ordem, que poderia ser cronológica, pela idade do monumento, ou pelos monumentos

mais conhecidos, enfim, poderia ser organizado como professores e alunos acharem melhor. 

Com o roteiro, alunos e professores poderiam trabalhar a observação comparativa entre os

monumentos  mais  velhos  e  aqueles  que  foram surgindo  através  dos  anos,  comparando o

“velho e o novo”. Essa comparação poderia resultar em alguma produção in loco, que poderia

ser um relato de viajante,  uma fotografia,  uma pintura etc.  essas produções poderiam ser

avaliadas pelos professores ou dar início as outras atividades que seguem.

As fotografias poderiam dar início a uma atividade de valorização do bairro onde moram.

Através da comparação de imagens, os alunos buscariam fotografar locais que poderiam ser

tratados como monumentos do bairro. Esses símbolos não precisariam ser apenas construções,
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poderiam  ser  também  pessoas,  costumes,  brincadeiras,  e  que  se  enquadrariam  como

patrimônio imaterial, conforme a conceitualização do IPHAM15.

Os relatos de viagem poderiam ser confrontados com outros relatos históricos sobre a cidade.

Além de compará-los com as histórias dos bairros onde vivem.

Com essas discussões a respeito dos patrimônios de cada lugar, poderia se propor um projeto

de preservação do acervo material e imaterial locais. 

Com essas contribuições damos por encerrada a conversa, pois também já se tinha acabado o

nosso tempo na escola.

15 Os bens culturais de natureza imaterial  dizem respeito àquelas práticas e domínios da vida social  que se
manifestam em saberes, ofícios e modos de fazer; celebrações; formas de expressão cênicas, plásticas, musicais
ou lúdicas; e nos lugares (como mercados, feiras e santuários que abrigam práticas culturais coletivas).
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21 de agosto, 2017
André L. N. Jacintho

11h30min-12h
E. E. Marinete de Souza Lira

2º Conjunto de notas

As circunstâncias dos encontros com professora de Geografia são sempre complexas, pois

estamos sempre com pouco tempo e muito trabalho. Desta vez, teríamos apenas trinta minutos

para conversar, nesse tempo buscaria saber sua relação com a cidade é sua sugestões para as

atividades do paradidático. 

Sem perder  tempo comecei  pedindo que  ela  falasse  de  sua  cidade  natal,  Manhuaçu-MG.

Segundo ela, por se tratar de uma cidade pequena, não havia muitas atividades culturais, a

vida cultural da cidade se restringia as idas à igreja e as poucas festas da cidade. Com isso,

seu relacionamento com o cidade se deu verdadeiramente quando veio para Vitória cursar a

licenciatura  em Geografia  na  Universidade  Federal  do  Espírito  Santo.  Aqui,  com a  vida

universitária, vieram as festas, os relacionamentos e o trabalho docente. Portanto, sua relação

com a cidade esteve basicamente voltada para a atividade profissional.

Em relação às atividades do paradidático, ela sugeriu que em um roteiro de visitas, os alunos

fizessem um croqui da cidade a partir da observação - uma possibilidade é começar por algum

centro de poder citadino, uma igreja, uma sede administrativa etc.

Após a confecção dos croquis, os professores poderiam analisá-los apresentando noções de

cartografia aos alunos. Apresentadas essas noções, os alunos podem refazer os mapas, porém

acrescentando informações que não estão disponíveis nos mapas oficiais, como por exemplo,

coisas que lhes chamaram a atenção: personagens populares, centros de convivência, locais

deencontro da população etc.  Essa construção poderia  ser  feita  à  várias  mãos.  Formando

assim, um mapa mais humanizado. 

Além disso, o professor pode levantar com os alunos algumas questões, como por exemplo,

como se organizavam as cidades mais antigas, quais eramseus centros de poder e compará-las

com cidades mais recentes. 

Com o pouco tempo de que dispúnhamos, ficamos satisfeitos com os resultados obtidos e

demos por encerrada a conversa. 
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18 de dezembro, 2017
André L. N. Jacintho

10h-11h
E. E. Marinete de Souza Lira

3º Conjunto de notas

Neste  novo  conjunto  de  notas,  as  atividades  estão  prontas  e  o  Caderno  de  Interações

Diálogicas – assim será chamado o suplemento de atividades que acompanhará o paradidático

– pré-formatado. Como os professores tiveram um papel fundamental na construção desses

textos, trouxe-os para que pudessem opinar a respeito da formatação, organização e conteúdos

das atividades propostas. 

O primeiro encontro deste grupo de notas deu-se com o professor de Geografia, numa manhã

de  segunda  em  que  ambos  estávamos  sem  alunos,  pois  chegou  a  ápoca  das  provas  de

recuperação final, assim temos mais tempo livre. Nesta etapa da pesquisa, minha ideia era

mostrar o resultado dos primeiros encontros a partir da produção realizada. Além dos textos

do  paradidático,  agora  temos  também  as  atividades  sugeridas  por  eles  com  algumas

contribuições e sugestões minhas. A segunda atividade do Caderno de Interações intitulada

“Caminhos da cidade” – um dos professores sugeriu que cada atividade tivesse um nome -,

em que sugerimos um roteiro de visitas mediada pelos monumentos do Centro histórico, foi

abordada  na  entrevista.  Após  ler  a  proposta,  o  professor  sinalizou  alguns  acréscimos  e

modificações:  Sugeriu  que  antes  da  visita  in  loco os  alunos,  junto  com  o  professor,

desenvolvam um roteiro prévio através de aplicativos como o Google Maps, pois, segundo

ele, esses aplicativos auxiliam na apredizagem das noções de localização. Sugeriu também

que  sejam  aplicadas  ao  material  noções  de  cartografia  moderna,  que  cotejam  questões

relativas as relações humanas com o espaço. Por isso indicou que os alunos deveriam mapear

os  lugares  que  lhes  chamavam  à  atenção,  como  por  exemplo:  casas  antigas,  locais  de

encontro, igrejas etc. 

Sugeriu ainda que sejom colocados, antes de cada atividade, os objetivos de aprendizagem de

cada uma. Além de indicar que cada atividade ocupe um filha separada do Caderno. 

Em relação a atividade “Ressignificando o olhar sobre o bairro” sugeriu que se apresente na

atividade a perspectiva local, ou seja, uma visão bem definida para a comunidade onde está a

escola, pois os alunos poderiam ter dificuldade em perceber essa escala, se ela seria local,

municipal, estadual ou ainda mais ampla. 

20 de dezembro, 2017
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André L. N. Jacintho
10h-11h

E. E. Marinete de Souza Lira
3º Conjunto de notas

Como estávamos com mais tempo, devido ao fim do ano. Os encontros com os professores se

tornaram  mais  comuns,  porém  as  obrigações  burocráticas,  o  preenchimento  das  pautas,

registro de notas, assinatura de ponto etc., faziam com que esse tempo fosse abreviado e, por

vezes, mal aproveitado. Apesar disso, ainda conseguiamos realizar essas conversas durante a

aplicação de um prova ou outra. 

Nesta entrevista com a professora de Arte, apresentei as duas atividades que mantêm diálogo

com sua disciplina: a primeira proposta do Caderno de Interações, denominada “A poesia das

formas” e a terceira, “Valorizando o patrimônio”. 

Na primeira, cujo objetivo é trabalhar formas de leitura da realidade, a partir de diferentes

vozes, nesse caso a poesia e as artes visuais, a professora fez algumas ponderações sobre

como tratar a arte naive. Primeiro, pediu para que olhasse essas manifestações como uma

aclamação da cultura popular, das pessoas mais simples, de uma arte mais ingênua, que não

tem o objetivo de retratar a dura realidade vivida, mas de identificar a beleza em meio ao caos

da vida cotidiana. 

Segundo ela,  na atividade deveria haver também uma explicação sobre a relação entre as

pinturas naives e outras formas de pintura. 

Sugeriu que haja uma atividade em que os alunos desenhem os personagens das poesias de

Elton, como forma de apurar a leitura e a interpretação. E, por último, indicou que as pinturas

naives do Caderno devam apresentar a data de produção de cada imagem. 

Em relação à outra atividade do Caderno, “Valorizando o patrimônio”, sugeriu que pode ser

proposta a construção de um jardim sensorial, pois a partir da leitura do texto “Vitória, meu

pão”, onde há aspéctos sinestésicos, o professor pode explorar os sentidos e a memória, a

partir dos sentidos dos alunos. 
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21 de dezembro, 2017
André L. N. Jacintho

8h-9h
E. E. Marinete de Souza Lira

3º Conjunto de notas

O encontro com o outro professor de Português sempre rendeu bons frutos, por se tratar de

um dos  mais  críticos  a  minha  pesquisa  e  a  poesia  de  Elton.  Nesta  conversa  falamos  da

primeira atividade do Caderno, intitulada “A poesia das formas”, da qual ele foi o principal

colaborador. 

Depois de mostrá-lo como ficou organizada a atividade, ele criticou a utilização da palavra

“representação”. Segundo ele, a partir de suas leituras do filoso Theodor Adorno, a questão da

representação  é  problemática,  pois  o  texto  não  dá  conta  de  “representar”  o  real.  Assim,

sugeriu que utilizasse a noção de reconstrução, pois o texto elabora outra realidade, que não a

real. 

Criticou novamente a ingenuidade da poesia de Elton, pois por se tratar de um poeta moderno

– em relação a data de suas publicações – ainda mantém uma olhar romantizado sobre o

homem. 

Disse por fim, para que se tomasse cuidado para não desrespeitar o professor que utilizará o

material, tentando dizer a ele tudo que deve fazer, evitando a formatação de uma “sequência

didática”, pois assim, o professor se vê ingessado dentro de uma proposta pronta, sem espaço

para  alterações.  Como  resposta,  reafirmei  o  compromisso  dialógico  da  pesquisa  e  da

construção do material, em que busco não uma forma do professor aplicar as atividades, mas

uma interação entre nós, que construimos esse material em conjunto, e os demais professores

que  terão  contato  com  ele  e  o  reconstruirão  a  partir  de  seus  próprios  objetivos  e

conhecimentos. 
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21 de dezembro, 2017
André L. N. Jacintho

10h-11h
E. E. Marinete de Souza Lira

3º Conjunto de notas

Já perto de encerrar as atividades do ano letivo, ainda tive tempo para uma entrevista com a

professora de Geografia. A ela apresensentei a atividade “Reconhecendo a organização da

cidade”, da qual ela é a principal colaboradora. A professora indicou que na atividade deve

haver a indicação de um roteiro de visitas ao Centro histórico da cidade. Esse roteiro poderia

ser decidido junto com os alunos e criado a partir do aplicativo Google Maps. 

Durante  o  roteiro,  o  professor  poderia  chamar  a  atenção  dos  alunos  para  a  organização

espacial e arquitetônica da cidade. Além disso poderia, com a ajuda de folhetos turísticos,

comparar as formas reais com as representadas e apontar as discrepâncias, discutindo se elas

são intencionais ou não. 

Outras observações poderiam ser feitas, segundo ela, como por exemplo, a influências dos

ciclos  econômicos  na  arquitetura  da  cidade;  mapeamento  de  pontos  de  resistência  como

lideranças comunitárias, movimentos sociais ou mesmo a própria escola. Todos esses registros

constituiriam uma espécie de mapa humanizado do território e podem ser aplicados não só ao

mapa da cidade, mas também ao mapa do bairro ou da região onde está localizada a escola. 

Assim, segundo ela, poderíamos trabalhar com os alunos noções cartográficas e noções de

ocupação do espaço, que nem sempre são pacíficas. 



155

21 de dezembro, 2017
André L. N. Jacintho

11h-12h
E. E. Marinete de Souza Lira

3º Conjunto de notas

Aproveitando o último dia letivo e a última hora do dia, conversamos com o professor de

História  sobre  o  Caderno  de  Interações.  Ele  não  se  restrigiu  a  falar  apenas  da  atividade

“Caminhos da cidade”, da qual é um colaborador, junto com o professor de Geografia, fez um

apanhado de todo o material e fez várias observações e sugestões. 

Primeiro indicou que as atividades devam ter a indicação de leitura dos textos paradidáticos,

isso  tinha  passado  despercebido  na  construção  do  Caderno.  Sugeriu  também  que  cada

atividade recebesse um título, que seria uma forma de chamar a atenção dos professores que

poderão utilizar o material.

Em seguida, recomendou que cada atividade venha com uma descrição de sua importância

para a disciplina, que também haja uma relação de palavras-chaves a serem trabalhadas e um

glossário.  Advertiu  que  era  importante  que  apareçam as  referências  aos  eixos  cognitivos

abordados no Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM). 

E, por último, recomendou que nas atividades apareçam uma quantidade aproximada de aulas

necessárias a sua realização. 

Antes  de  terminarmos  a  conversa  relatou  a  importância  dos  encontros  entre  professores.

Lembramo-nos dos projetos que realizamos juntos, ao longo dos últimos quatro anos, e da

maneira como os planejamos, sempre com pouco tempo, ou mesmo enquanto andávamos em

direção as salas de aula. Nas palavras dele, indicou que “essa pesquisa é fruto também desses

encontros, daí a importância do tempo de planejamento em conjunto dos docentes”. Depois

dessa  observação,  lembrei-me  de  que  só  participei  do  processo  seletivo  do  Mestrado em

Ensino  de  Humanidades,  pois  em  um  encontro  de  planejamento,  esse  mesmo  professor,

depois  de eu ter  perdido a data  de inscrição de três  processos,  indicou-me a abertura do

processo,  que  seria  o  da  primeira  turma.  Assim,  como  que  por  coincidência  a  pesquisa

começou e terminou com o mesmo professor. 
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APÊNDICE D – CADERNO DE INTERAÇÕES DIALÓGICAS

APRESENTAÇÃO

CADERNO DE INTERAÇÕES DIALÓGICAS
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A partir  das  interações  dialógicas  realizadas  com os nossos pares,  professores  da área de

Humanidades da Escola xxxx durante a nossa pesquisa, elaboramos algumas sugestões para o

trabalho  pedagógico  em  diálogo  com  o  paradidático  O  barqueiro  e  o  poeta,  produto

educacional desenvolvido com pré-requisito para a conclusão do Mestrado Profissional em

Ensino de Humanidades – PPGEH, do Instituto Federal do Espírito Santo, campus Vitória.

As sugestões versam sobre as possibilidades concretas do trabalho com a leitura no Ensino

Médio  por  meio  das  relações  advindas  da  interlocução  entre  os  capítulos  do  nosso

paradidático e o ponto de vista desses profissionais e das especificidades das suas áreas de

atuação, concernentes à conexão entre a cidade,  a linguagem poética e os textos do poeta

capixaba Elmo Elton.

Sabemos que os projetos aqui propostos são sugestões para o início de um diálogo que se

anuncia promissor para novas relações entre a literatura, a leitura na sala de aula e a postura

docente diante das produções ficcionais, de maneira mais dinâmica e questionadora, de modo

a potencializar as práticas leitoras na escola.

A opção por trazermos, ao início de projeto proposto,  os eixos cognitivos e competências

associadas à atividade, justifica-se em razão de algumas exigências sistêmicas presentes na

rede pública de ensino, cenário em que o professor atuará ao utilizar o nosso caderno.  Não

pensamos, em momento algum, em enrijecer tais práticas.

Acreditamos,  também,  no  potencial  do  professor  e  dos  leitores  do  paradidático  e  dessas

proposições,  de  modo  a  trazer-lhes  mais  sugestões,  inovações  e  outros  caminhos  para  o

trabalho com a leitura escolar. Portanto, as atividades aqui propostas não pretendem, de modo

algum,  inibir  a  criatividade  e  a  responsividade  dos  nossos  interlocutores.  Pelo  contrário,

esperamos muitas contrapalavras nesse circuito que se estabelece no ato da leitura.

Que um painel  dialógico  possa ser  constituído  a  partir  das  nossas  sugestões  e  das  novas

proposições que,  certamente,  agregarão novos olhares  e novos sentidos à poesia  de Elmo

Elton, à cidade e à formação do leitor na escola pública.

Bom trabalho!

Os autores
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SUGESTÕES DE ATIVIDADES

Projeto: A poesia das formas
Disciplinas envolvidas: Língua Portuguesa e Arte
Duração: 10 h/aula

Atividade inicial de leitura 

Apresentar aos alunos pinturas naïfs, caracterizar a sua produção e levantar algumas hipóteses
sobre as paisagens pintadas.

A pintura  Naïf é  um  tipo pintura  desvinculada  de  tradição  erudita,  convencional  e  de
vanguarda. É espontânea e populesca. Sempre na forma figurativa vale-se de cores vivas ede
simbologia ingênua. Tem a magia de transformar ambientes, fazendo-os parecer um dia de
domingo.  O  artista  procura  na  força  escondida  da  simplicidade  a  admiração  de  seus
apreciadores.Um de seus principais artistas  é  Henri Rousseau e entre suas obras podem ser
destacadas:  “Mulher passeando numa floresta exótica” e “Os macacos”. Outros importantes
pintores naïfs são Camile Bombois, Ferreira Louis Marius, Nice Nascimento entre outros. 

Questões que pode ser levantadas sobre as imagens pesquisadas: 

1. O que está contruído nas imagens?
2. O que os personagens pintados estão fazendo?
3. Existem lugares como esse na cidade em que você mora?
4. Aparecem representações de sofrimento e/ou desespero?

Durante a leitura 

Apresentar aos alunos alguns dos poemas de Elmo Elton e ler o texto O barqueiro e o poeta.
Apresentar as semelhanças com as pinturas naives. (Algumas das perguntas feitas sobre as
obras podem ser repetidas em relação ao poema).

Sugestão de poema de Elmo Elton.

“Cantiga de uma rendeira”

Nascida no mar,
Só vivo a cantar...
Além de praieira,
Sou linda rendeira...
 
Das aves aos chilros,
Eu troco este bilros...
Os mimos que teço

Meus alvos trabalhos,
De graça não falhos,
São véus de noivados...
São finos bordados...
 
Quando há casamentos,
(Que doces momentos!)
As noivas vizinhas

Nos dias de festa,
Daqui saio, lesta,
Vendendo, com frutos,
Tão belos produtos...
 
Na aldeia querida,
Já sou conhecida...
Meus leves rendados
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Não são de alto preço...
 
Para fazer rendas,
Recebo encomendas...
E sobram fregueses,
Senhores, às vezes...
 

Me trazem mil linhas...
 
E franjas, e bicos,
Também crivos ricos.
Me ponho a tecer,
Com grande prazer...
 

Não são desprezados...
 
Sou ágil rendeira...
Sou terna praieira...
Aqui, neste Norte,
Quem tem melhor sorte?

O poeta descreve a rendeira como uma trabalhadora à beira do mar que faz suas rendas de
maneira alegre e que se realiza apenas com o seu trabalho. Apesar das canseiras que relata, ela
sempre está feliz por ser reconhecidamente talentosa, embora afirme que seus trabalhos não
sejam de “alto preço”. Todo esse reconhecimento gera-lhe alguns “frutos” tão valorosos a ela
que a fazem questionar “quem tem melhor sorte?”.
Esse retrato romântico da rendeira pode ser comparado ao que é feito pelos pintores naïfs que
retratam de maneira  ingênua suas paisagens,  por vezes deixando de lado questionamentos
importantes sobre as imagens constrídas
Esses aspectos de ingenuidade podem ser ressaltados do poema “cantiga de uma rendeira” se
nos questionarmos, por exemplo, se há ou houve em algum momento, na história do nosso
estado,  a  tradição  de  se  fazer  renda,  ou  como pode alguém que  “sai  lesta”  de  trabalhos
manuais e ser tão feliz se seus trabalhos não possuem “alto preço”?

Após a leitura 

Questionar esse tipo de idealização e contrastá-lo com outras manifestações artísticas. 

Outras atividades que podem ser realizadas:

O professor pode levar os alunos para reconhecer e analisar o papel dos graffitis e sua relação
problematizadora dos espaços urbanos;

Pode apresentar  outros  poetas  que  tratam do espaço  urbano e,  ao  invés  de  romantizá-lo,
questionam suas contradições. Por exemplo: Paulo Leminski, Fernando Tatagiba, Oswald de
Andrade etc.

Em parceria com o professor de Artes, pôde-se propor uma releitura do texto poético através
de uma pintura naïf. Após a obra pronta, pôde-se propor que os alunos façam uma releitura,
tanto do poema quanto da pintura, revelando as possíveis contradições presentes no espaço
urbano “pintado” pelo poeta. 

Propor aos alunos que reescrevam o texto modificando o foco narrativo, ao invés do poeta
falar da rendeira, ela descreveria a atividade do artista. Para tanto, será necessário pesquisar as
questões de variações linguísticas e adequar o discurso da rendeira ao contexto poético. 

>> Para conhecer mais! <<
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Foco Narrativo16

O Foco Narrativo determina o tipo de narrador, ou seja, o foco narrativo representa a “voz do
texto”, podendo ser classificado de três formas:

Narrador Personagem Narrador Observador Narrador Onisciente
Está presente na história, 
podendo ser o protagonista ou
um coadjuvante. pode utilizar 
a 1ª pessoa do singular ou do 
plural (eu, nós).

Está de fora da história, ou 
seja, é uma 3ª pessoa do 
discurso, apesar disso, 
conhece os acontecimentos e 
narra-os ao leitor. Também é 
conhecido com observador. 

Pode ser tanto em 1ª quanto 
em 3ª pessoa. Seu diferencial 
é a capacidade de saber sobre 
tudo o que acontece na 
história, passado, futuro, 
inclusive os pensamentos dos 
personagens.

O autor determina o foco narrativo a fim de mostrar uma visão da história, a alteração do foco
narrativo é um ótimo exercício para instigar os alunos a buscar outros olhares sobre o mesmo
objeto.

 Outras fontes para o diálogo
O professor pode ler o com os alunos o livro Capitu, de Paulo Emílio Sales Gomes e Lygia Fagundes
Telles, que se vale do recurso de flashbacks para recriar, retratar de outro foco narrativo um dos mais
importantes romances da literatura brasileira, o Dom Casmurro, de Machado de Assis.

>> Para conhecer mais! <<

Variações Linguísticas
São as variações que uma língua apresenta, de acordo com as condições sociais, culturais,
regionais e históricas em que é utilizada.
Entre  as  variedades  da  língua  existe  uma de maior  prestígio:  a  variedade  padrão.  Ela  é
utilizada na maior parte dos livros, jornais, revistas e é ensinada na escola.
As  demais  variedades  linguísticas  –  regionais,  a  gíria,  os  jargões  –  são  chamadas
genericamente de variedades não padrão.

Variações diafásicas
ou de registro17

Variações
históricas18

Variações diatópicas
ou dialetos19

Variações
diastráticas20

As variedades de 
registro ocorrem em 
função do uso que 
um mesmo falante 
faz da língua nas 
diversas situações em
que produz uma 
atividade verbal. 
Conforme as 

O conjunto de 
mudanças que ocorre 
com o passar do 
tempo é chamado de 
variação histórica ou 
diacrônica. As 
variedades históricas 
são mais perceptíveis 
na língua escrita, na 

As variedades 
geográficas, regionais
ou territoriais 
ocorrem em função 
da existência de 
comunidades 
lingüísticas 
geograficamente 
limitadas no interior 

As diferenças 
linguísticas na 
dimensão social 
ocorrem em função 
de as pessoas 
pertencerem a classes
ou grupos sociais 
distintos. O meio em 
que vivem os falantes

16 LEITE, 2007. 
17 MARINHO, COSTA VAL, 2006, p. 37.
18 Ibid., p. 30.
19 Ibid., p. 26.
20 Ibid., p. 28.
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circunstâncias em 
que a interação 
verbal se realiza, o 
falante buscará a 
forma de expressão 
que julgar mais 
adequada. Caso se 
encontre entre 
amigos, num campo 
de futebol, 
participando de um 
jogo, o falante 
poderá dizer: “Chuta 
a bola pra mim!”. 
Com certeza ele não 
dirá algo como 
“Solicito-lhe que 
impulsione a bola 
com o pé na minha 
direção”, já que essa 
forma de expressão 
seria inteiramente 
inadequada a tal 
situação 
comunicativa.

medida em que, por 
escrito, se pôde fazer 
o registro dos usos 
das épocas dos 
diferentes estágios 
por que passa a 
evolução da língua. A
palavra “você”, que 
tem origem 
etimológica na 
expressão de 
tratamento de 
deferência “vossa 
mercê” e que se 
transformou 
sucessivamente em 
“vossemecê”, 
“vosmecê”, “vancê”, 
até chegar na que 
utilizamos hoje que 
é, você, mas muitas 
vezes 
(principalmente na 
Internet), abreviado 
para “vc”.

de uma comunidade 
mais extensa, a 
nação. 

Exemplo: no Brasil 
dizemos que “a 
menina está 
brincando”, enquanto 
em Portugal se diz 
que “a m’nina está a 
brincar”.

– o ambiente familiar
bem como o grupo 
social – é 
caracterizado por 
normas de conduta e 
padrões culturais e 
linguísticos próprios 
a cada comunidade. 

Exemplo: a 
linguagem de 
médicos, de 
economistas, de 
professores, de 
mecânicos etc. Essas 
linguagens ou jargões
profissionais são 
reservados a 
ambientes e ocasiões 
determinados em que
os integrantes do 
grupo
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Projeto: Caminhos da cidade
Disciplinas envolvidas: Língua Portuguesa, Geografia e História
Duração: 12 h/aula

Atividade inicial:

Roteiro mediado por textos sobre a cidade

Antes de realizar o roteiro o professor pode propor a leitura dos textos do paradidático 1)São
Tiago e os  dragões;  2)  Quando duas  irmãs  se confundem quanto ao nome da igreja;  3)
“Todos são iguais, mas uns são mais iguais que outros”; 4) Maria Ortiz e as escadas; 5) Rua
Treze de Maio (ex-rua do piolho); 6) O tempo devora o relógio e 7) Otinho e o labirinto de
nomes. 
Depois,  em conjunto com a leitura  dos textos  de Elmo Elton,  estabelecer  uma ordem de
apresentação dos logradouros junto com os alunos.

Realização do roteiro:

Realizar  o  roteiro  com um caderno  de  anotações  e  pedir  aos  alunos  que  registrem suas
impressões sobre os locais visitados em comparação com os textos lidos. 

Após a atividade

O professor pode ler com os alunos diferentes textos que relatem viagens, como por exemplo,
a Carta de Pero Vaz de Caminha. Após a leitura da carta, os alunos poderão identificar os fatos
históricos  presentes  no  texto  e  apontar  trechos  dedicados  à  descrição  de  pequenos
acontecimentos. 

Como contraponto à carta, o professor pode ler também a crônica O descobrimento do Brasil:
eu  vi,  de  Mario  Prata.  Neste  texto,  o  autor  o  autor  reconstrói  de  maneira  fictícia  e  bem
humorada o descobrimento das terras tupiniquins.

Após a leitura, o professor pode pedir a eles que produzam crônicas de viagem que abordem
os locais visitados utilizando diferentes perspectivas, tal como fizeram Pero Vaz de Caminha e
Mario Prata.

>> Para conhecer mais! <<

Crônicas de Viagem
A carta  de  Pero Vaz de  Caminha,  os  escritos  dos  jesuítas  Manuel  da Nóbrega e  José de
Anchieta, os diários do alemão Hans Staden e do francês Jean Léry, são exemplos de crônicas
de viagem. Estes escritores passaram pelo Brasil ao longo dos séculos XVI e XVII e deixaram
registradas suas impressões sobre essas terras recém-descobertas. 



163

As crônicas de viagem oferecem ao leitor modos diferentes de descrever lugares, objetos e
pessoas. A forma como o cronista enquadra o objeto de seu olhar e descreve suas impressões
difere das narrativas dos grande acontecimentos, fixando-se naquilo que muitas vezes parece
banal,  mas  que  traça  um  retrato  do  cotidiano  de  uma  época,  de  um  povo,  ou  mesmo,
individual, por isso a crônica é tão cultivada entre os escritores brasileiros. Podemos conferir
esses  retratos  do  cotidiano  em obras  de  autores  modernos  como Cecília  Meireles21,  Luis
Fernando Veríssimo22, Francisco Aurélio Ribeiro23, entre outros. 

 Outras fontes para o diálogo

Elmo Elton, O poeta da cidade. Este livro faz parte da coleção Roberto Almada e traz uma
coletânea  de  poemas  do  autor,  além  de  Estudo  crítico  e  Nota  biobibliográfica.  Ele  está
disponível para doação na Academia Espírito-santense de Letras. Ótima oportunidade para
professores e alunos visitarem o centro histórico e ainda levarem ótimas obras para consulta.

21 MEIRELES, 1999. 
22 VERÍSSIMO, 2001.
23 RIBEIRO, 2009.
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Projeto: Ressignificando o olhar sobre a comunidade
Disciplinas envolvidas: Língua Portuguesa, Geografia e História
Duração: 6 h/aula

Atividade inicial

Levar notícias de jornais que apontem o bairro como lugar violento, pobre ou tomado pelo
tráfico. Após essas leituras, ler os textos do paradidático e de Elmo Elton e questionar aos
alunos se na cidade descrita pelo paradidático e pelo poeta não havia problemas de segurança,
saúde etc.

Realização da atividade

Após a discussão, conversar com os alunos sobre a possibilidade de ressignificar o olhar sobre
o próprio bairro. Será que as notícias dão conta de tudo que o bairro é ou representa para os
seus moradores?

Após a atividade

Pedir a eles que entrevistem moradores, tirem fotos e apontem os locais mais frequentados do
bairro para que possam perceber outras nuances da comunidade. 

A partir desse levantamento, propor a preservação de patrimônios do bairro, sejam materiais
ou imateriais.

>> Para conhecer mais!<<

Patrimônios materiais e imateriais
Patrimônio material24 Patrimônio imaterial

Formado por um conjunto de bens culturais
classificados  segundo  sua  natureza:
arqueológico,  paisagístico  e  etnográfico;
histórico;  belas  artes;  e  das  artes  aplicadas.
Eles  estão  divididos  em  bens  imóveis  –
núcleos  urbanos,  sítios  arqueológicos  e
paisagísticos e bens individuais – e móveis –
coleções  arqueológicas,  acervos
museológicos,  documentais,  bibliográficos,
arquivísticos,  videográficos,  fotográficos  e
cinematográficos.

Os bens culturais de natureza imaterial dizem
respeito àquelas práticas e domínios da vida
social que se manifestam em saberes, ofícios
e  modos  de  fazer;  celebrações;  formas  de
expressão  cênicas,  plásticas,  musicais  ou
lúdicas; e nos lugares (como mercados, feiras
e  santuários  que  abrigam  práticas  culturais
coletivas)

24Para conhecer a lista completa de patrimônios materiais e imateriais brasileiros, consulte o site do Instituto do 

Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN): http://portal.iphan.gov.br/
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Projeto: Valorizando o patrimônio comunitário
Disciplinas envolvidas: Língua Portuguesa e Arte
Duração: 6 h/aula

Atividade inicial
Leitura do texto “O tempo devora o relógio”

Realização da atividade

Dinâmica: Caixa de memória.                                                                                          
A dinâmica consiste em cada aluno criar a sua própria caixa e colocar nela algo que possua
algum valor afetivo. Em roda, cada aluno apresenta o seu objeto e diz os porquês daquilo ter
valor.  Após a apresentação dos alunos,  o professor apresenta uma lista de patrimônios  da
cidade como guardados de memória, iguais aos que eles trouxeram.

Após a atividade

Apresentar  os  patrimônios  como  sendo  de  momentos  irrepetíveis  na  história  de  um
povo.Apresentar a história dos lugares, os porquês da sua localização e seus usos.
Tratar dos traços arquitetônicos e dizer por que eram construídos daquela forma.
Levantar  a  história  das  ocupações  do  lugar  e  das  desocupações.  Falar  da  especulação
imobiliária.
Pode  promover  um  projeto  de  conservação  dos  patrimônios  materiais  e  imateriais  da
comunidade.

 Outras fontes para o diálogo

Filme: Narradores de Javé25. 
Sinopse: Somente uma ameaça à própria existência pode mudar a rotina dos habitantes do
pequeno vilarejo de Javé. É aí que eles se deparam com o anúncio de que a cidade pode
desaparecer  sob  as  águas  de  uma  enorme  usina  hidrelétrica.  Em  resposta  à  notícia
devastadora,  a  comunidade  adota  uma  ousada  estratégia:  decide  preparar  um  documento
contando  todos  os  grandes  acontecimentos  heroicos  de  sua  história,  para  que  Javé  possa
escapar  da  destruição.  Como  a  maioria  dos  moradores  é  analfabeta,  a  primeira  tarefa  é
encontrar alguém que possa escrever as histórias.

Site: IPHAN26. Neste Por meio do website do Iphan é possível conhecer um pouco mais sobre
cada região e sobre os bens tombados e registrados.  As informações divulgadas no portal
apresentam para o público o patrimônio protegido, responsável pela formação da identidade
nacional e da diversidade cultural brasileira. 

25 Narradores  de  Javé.  Direção:  Eliane  Caffé.  Produção:  Videolar  S.A.  Filme,  100".  Disponível  em:
https://www.youtube.com/watch?v=Trm-CyihYs8. Acesso em março de 2018.

26 http://portal.iphan.gov.br/pagina/detalhes/872
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Projeto: Os nomes que a gente conhece
Disciplinas envolvidas: Língua Portuguesa e Sociologia
Duração: 10 h/aula

Antes da atividade

Ler o texto Otinho e o labirinto de nomes

Realização da atividade

Levantar com os alunos os nomes das ruas, praças, bairros e monumentos a sua volta;
Pesquisar quem foram as pessoas que nomeiam esses locais e criar minibiografias de cada
uma;
Entrar em contato com câmaras municipais e estaduais e verificar a possibilidade de conhecer
os projetos de lei que deram nomes a esses lugares;
O professor pode, se achar necessário, questionar com os alunos essas homenagens;
Pesquisar nos arredores se os moradores conhecem essas “personalidades”e se acham que
essas pessoas mereciam as homenagens.

Após a atividade

Caso chegue à conclusão de que os nomes não são apropriados pode propor, junto com os
moradores e os alunos, novos nomes a partir de discussões e a participação de populares. 
Enviar para a Câmara Municipal ou Estadual a proposta de lei para mudar os nomes. 
Esse  trabalho  requer  de  professores,  alunos  e  da  comunidade  o  conhecimento  do  gênero
projeto de lei,  além de necessitar  estabelecer  contato com representantes  populares,  como
vereadores e deputados.
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Projeto: Reconhecendo a organização da cidade
Disciplinas envolvidas: Língua Portuguesa e Geografia
Duração: 8 h/aula

Antes da atividade

Sugerimos que o professor leia o capítulo “A cidade ordenada”, do livro A cidade das letras,
de Ángel Rama (2015). Nele o crítico literário uruguaio aborda a organização das cidades
latino-americanas  que se organizam a partir  de centros  de  poder  e  mantêm em sua volta
esferas do controle colonial. 

Realização da atividade

O professor pode propor aos alunos o desenho do mapa da cidade por meio da observação. Os
alunos escolheriam,  junto com o professor,  um ponto de partida  - sugerimos uma igreja
antiga ou uma sede administrativa. 

Após a atividade

Após a confecção dos croquis dos mapas, eles podem ser comparados e o professor pode
apresentar noções de cartografia.
Após cotejar os croquis com os mapas da cidade, sugerimos a criação de um mapa “oficial”
criado a muitas mãos. 
Diante do mapa, o professor pode situar os “locais de poder” oficiais e paralelos27da cidade,
os centros de decisão e as residências que ficam próximas a esses centros.
Com uma pesquisa aos arquivos públicos das cidades, podem-se conseguir as plantas antigas
da cidade e compará-las com os mapas dos alunos e verificar o que mudou. 
O professor, depois de ler o texto de Rama, pode levar os alunos a entender como as cidades
foram organizadas para que se mantivesse a ordem e essa ordem se prolongasse por causa da
perenidade dos signos. 

Sugestão de discussão: O professor pode questionar com os alunos quem são os moradores
do centro. Se os alunos perceberem que quem habita os centros são pessoas de alto poder
aquisitivo, o professor pode continuar provocando-os para entender como se dão os processos
de gentrificação. 

 Outras fontes para o diálogo

27 Quando nos referimos aos Poderes oficiais e paralelos, queremos dizer que nas cidades há alguns centros de
poder reconhecidos pelas autoridades, como as igrejas (poder eclesiástico), câmaras de vereadores e deputados,
palácios de governo (poder político), batalhões da polícia e do exército (poder militar), e outros que se apropriam
do poder ou se empoderam, como sedes de movimentos sociais, clubes, associações de moradores, “bocas de
fumo” etc. 
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A cidade das Letras, de Ángel Rama. Rama estuda nesta obra de referência a concepção, o
planejamento e a consolidação das cidades latino-americanas, desde a destruição da asteca
Tenochtitlán, em 1521, até a inauguração de Brasília, na década de 1960.
As cidades Invísiveis, de Ítalo Calvino. Conta a história do famoso viajante Marco Polo, que
descreve  para  Kublai  Khan  as  incontáveis  cidades  do  imenso  império  do  conquistador
mongol. Neste livro, a cidade deixa de ser um conceito geográfico para se tornar o símbolo
complexo e inesgotável da existência humana.

Documentário:  Ecce Homo - A Cidade. Neste documentário de Pierre Lawrence, a cidade é
abordada desde o seu surgimento, há quase dez mil anos, até a diversidade de espaços urbanos
do mundo atual.
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