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Resumo

Este trabalho tem como objeto a amostra resultante de ações educativas que não acontecem na escola – o
espaço clássico de práticas pedagógicas. No fim do século XX, em Sergipe, aconteceram dezenas de oficinas
de criação literária, organizadas pela iniciativa de professores e literatos, com o apoio de órgãos ligados ao
Estado. A antologia analisada é apenas uma das tantas que foram publicadas nas décadas de 1980 e 1990.
Além da análise do material, fizemos uma breve revisão bibliográfica que oferecesse ao leitor um panorama
da educação formal nos anos anteriores às oficinas e eventos, para demonstrar o caráter original dessas
ações. Como referencial teórico, servimo-nos de conceitos de autores como Pierre Bourdieu, sobretudo no que
diz respeito às relações entre os intelectuais envolvidos.
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Abstract

This paper focuses the resulting sample of educational activities that did not happen in school – the classic
space for pedagogical practices. At the end of the twentieth century, in Sergipe, there were dozens of creative
writing workshops, organized by the initiative of teachers and writers, with the support of agencies linked to
the state. The anthology analyzed here is just one of many that were published in the 1980s and 1990s.
Besides the analysis of the material, we made a brief literature review that offers to the reader a view of
formal education in those years before the workshops and events, to demonstrate the originality of such
actions. As a theoretical framework, we employ the concepts of authors such as Pierre Bourdieu, particularly
with regard to relations between the intellectuals involved.
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Existe um certo desconforto na educação formal brasileira no que diz respeito ao ensino da literatura. A
escola é responsável pela alfabetização e formação de leitores, ninguém discorda. É, aliás, uma das principais
funções da escola tal como ela é organizada no início do século XXI. Ler e escrever são hábitos que são
adquiridos de várias maneiras, mas a sala de aula é definitivamente o espaço onde essas atividades são
imperativas.

Há uma série de problemas, no entanto, que permeiam esse “ensino” ou a simples difusão da prática de
leitura na escola. Muito se questiona se a imposição de certas obras não afasta os jovens potenciais leitores
do mundo da literatura. Ou se a falta de estímulo vem do fato de não haver uma prática exemplar dos
próprios docentes. Todos esses problemas são discutidos à exaustão, e todos têm um pouco a ver com a
questão que nos propusemos a tratar neste breve artigo.

Podemos perceber que apesar do caráter de formação de leitores dentro do ambiente escolar, não há
incentivo para a formação de escritores. A escrita ensinada em ambientes formais (escolas, universidades e
afins) não visa à prática de uma escrita literária – em seu sentido mais específico. E é fácil criar hipóteses
para o descaso com esse tipo de escrita. O Brasil não possui uma educação voltada para a formação de
intelectuais e artistas. Desde os pioneiros que idealizaram a educação universal e laica, temos um modelo
preocupado em formar um cidadão apto a fazer parte do mercado de trabalho. A arte e a literatura não são
prioridades nesse processo. Para aqueles indivíduos que tiverem aspirações dessa natureza, há que se
encontrar espaços “alternativos” para desenvolver tais atividades.

Não seria exato dizer que não há professores que se empenhem em formar leitores e embriões de literatos.
Mas de uma forma sistemática, a configuração da escola coíbe esse tipo de ação, por ela não oferecer
resultados como o ingresso no ensino superior. Existe um trabalho lúdico sobre as artes e a literatura, mas
raros são os estabelecimentos que encaminham os educandos para uma profissionalização da escrita ou de
artes afins.

Neste artigo nos limitaremos a tratar de ações que tiveram a literatura como foco. A ideia de produzir
publicações, ainda que em brochuras quase artesanais, muitas vezes serviu como incentivo para poetas que
buscavam algum tipo de legitimação. E esses eventos, ainda que escassos, congregaram uma geração que
ansiava por produzir literatura e por ter leitores com quem pudessem dialogar.

A cena literária nacional

A literatura brasileira produzida a partir do final da década de 1970 sofre um processo de orfandade no que
diz respeito a tendências específicas. Após a chamada 3ª fase modernista (o Concretismo e seus expoentes
mais famosos), a produção passou a apresentar uma espécie de ecletismo que ainda não permitiu aos críticos
a criação de uma “escola literária”. Neste trabalho escolhemos observar características gerais de apenas uma
antologia, publicada no ano de 1989. Há uma série de outras publicações organizadas pelas mesmas pessoas
ou instituições, mas o caráter sucinto deste artigo nos faz optar por escolher apenas um volume.

A censura rígida – somada às tecnologias que favoreciam a autônoma (ainda que de forma artesanal) de
escritores solitários – levou ao aparecimento da Geração Mimeógrafo, na década de 1980. Muitos autores
começaram a produzir de forma independente e após o fim da Ditadura Militar; as trocas se intensificaram,
tanto pela abertura política como pelas trocas entre artistas de áreas distintas que ainda estavam em
processo de definir uma estética própria, que já não tinha as amarras da forma, mas ainda engatinhava na
ampliação dos temas que ainda representavam tabus. Todas as rupturas e novidades causariam um
estranhamento no público leigo e seriam consolidadas somente no início da década seguinte:

Os anos 90 descartam o baixo astral e inventam um fim de século rico de imagens e
criatividade. É uma década de estranhos e intrusos na festa da cultura: às mulheres
somam-se os negros, os gays, os brasileiros em Nova York... Na época que celebra a
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diferença, nossos contistas produzem alegorias do híbrido. Combinam o humano ao
animal, exploram a fusão com o tecnológico. Pelo que deixa entrever a arte de
nossos melhores contistas atuais, parece que no futuro próximo vamos viver num
país mais heterogêneo, mais plural, embora um pouco hesitante em relação às suas
novas metas. Diversidade de estilos aponta para um período de transição, como
aconteceu no final do século passado. Mas não há temor nem entusiasmo diante do
inesperado, diante do todo outro que pode vir – ou não. (MORICONI, 2001, p.523)

A cultura pop, o rock’n’roll e as artes visuais tinham uma força com que a literatura tinha de competir. As
cores, os sons e as mídias que a cada ano se transformavam, acelerando o intercâmbio com o que se
produzia no exterior. O que o movimento tropicalista tinha representado nos anos 60 agora ganhava a
exacerbação da força dos adolescentes, que ansiavam por globalização e consumo.

Literatura e escola

Enquanto a música, os quadrinhos e as telenovelas representavam divertimento, a literatura era cada vez
mais sinônimo de disciplina escolar. Apesar de a escrita sempre ter sido um dos pontos centrais da educação
formal, não havia opções de prática de escrita literária nos projetos incentivavam a leitura/escrita. Se
pensarmos em como se deu a consolidação escolanovista, é fácil entender o porquê. Os docentes, mesmo os
profissionais, nunca chegaram a ser preparados para a atividade intelectual criadora. Nas escolas normais, é
verdade, havia o trabalho com a leitura.

No entanto, as diversas prescrições de leituras às alunas da Escola de Educação não
eram suficientes para modelar completamente a prática. A grande quantidade de
leituras indicadas acabava gerando um ler acidental: no lugar da leitura intensiva; a
extensiva, de informação, consulta de um grande número de títulos. Lia-se, muito,
rápido, obras variadas e livros de vulgarização, de maneira a formar ideias gerais
sobre os domínios considerados. As leituras eram feitas por temas, onde a
singularidade do livro desaparecia e as obras ficavam esquecidas. (VIDAL, 2001,
p.243)

Mesmo tratando de um período tão anterior, percebemos que a preparação dos professores pouco mudou das
primeiras décadas até as últimas do século XX. A escola projetada não visava a preparar o aluno para ser um
novo poeta. Devemos pensar no propósito original de uma educação que pretendia assegurar o futuro da
nação:

Progredir é investir na ciência e apostar no desenvolvimento auto-sustentado da
“nação”. Isto significa preparar quadros nacionais, que possam explorar os recursos
naturais, com os métodos e processos da ciência, em compasso compatível com o
que já se acha instalado no mundo civilizado moderno. Essa preparação, entretanto,
não se reduz às elites científicas e universitárias; ela se entende a “um exército de
trabalhadores” e “comerciantes”, o que permite deduzir as razões porque o
movimento de renovação enfatizou o ensino público, laico, universal e gratuito.
(BRANDÃO, 1999, p.64)

O ensino para todos tinha como “público” a massa de trabalhadores, as pessoas que iriam ocupar todos os
tipos de serviço no mercado de trabalho. Se os intelectuais idealizadores do movimento pioneiro foram
autodidatas, como haveriam de sistematizar a própria formação?
E vale lembrar: uma formação que não assegurava posição segura para um jovem que não tivesse posses. A
formação deveria, antes de tudo, assegurar a possibilidade de aplicar os saberes em atividades laborativas:
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Tal projeto traduzia-se, no caso da escola secundária, em medidas que
assegurassem a realização de “sua finalidade”: a escola secundária deveria “preparar
para a vida, dando a seus alunos a cultura média, imprescindível a uma atividade
pessoal fecunda e a um assinalado benefício social, fazendo-os individualmente
felizes no seu trabalho” e garantir a “grandeza” de sua “pátria”, pela “formação de
uma elite destinada a dirigir o desenvolvimento das indústrias, do comércio, como
das ciências, das letras e das belas artes.” (CARVALHO, 1998, p.238)

Os jovens que quisessem consumir livros contemporâneos ou escrever poesia tinham de procurar outras
pessoas que tivessem os mesmo interesses. Da mesma forma, os professores que tivessem aspirações
literárias, deviam criar caminhos “alternativos” para realizar esse tipo de atividade. Os literatos que
desejassem participar desse processo deveriam estreitar laços seus pares, que muitas vezes transitavam
entre diferentes modalidades artísticas. Jornalistas, professores, médicos, advogados: a atividade profissional
podia variar, mas o intuito de se tornar parte de um grupo seleto unia essas pessoas. É dessa forma que
surgem as antologias de que este trabalho fala.

A antologia

A coletânea que ora analisamos foi editada pela Secretaria Municipal da Cultura de Aracaju (SE), no
Departamento de Difusão e Intercâmbio Cultural (Divisão de Assuntos Literários), resultado da produção da
Oficina Literária que aconteceu sob a coordenação das professoras Iara Santos Vieira e Maruze Oliveira dos
Reis (ambas formadas em Letras). Ilma Fontes foi encarregada da Programação Visual e Dirailton Silva ficou
responsável pela Composição.

A publicação está dividida em duas partes: na primeira, estão os textos em prosa. Os contos classificados
foram dos autores: Marcos Antonio Moura Vieira (Removendo teus tártaros), Juraci Costa de Santana (Nada
Mudou), Antonio José Melo Marques (João Papa-defunto) – além da menção honrosa ao autor Araripe
Coutinho (com o texto Solana). O III Concurso Municipal de Contos contou com a comissão julgadora:
Antonio Carlos Viana (SE), Ignácio de Loyola Brandão (SP) e João Antonio (RJ).

Em seguida, estão os poemas selecionados no IV Concurso Municipal de Poesias, cuja comissão julgadora
formada pelas escritoras Neide Archanjo (RJ), Gilza Borges (BA) e Suzana Vargas (RJ) classificou os autores
José Ronaldson Sousa (Alfombra Castigada); Marcos Antonio Moura Vieira (com o poema Romance) e Jeová
Silva Santana (Consolo). A menção honrosa foi para Jaime Norberto da Silva, com o poema Meu canto. Entre
os candidatos as atividades profissionais variam, mas entre os juízes que figuram nos créditos existe uma
convergência: todos são autores de literatura, com algum reconhecimento no cenário literário nacional.

Literatura, entre produção e legitimação

A presença dessas personalidades certamente empresta valor simbólico aos concursos. São pessoas que
escrevem, leem e criticam literatura. Alguns por formação, outros por diletantismo. Quando esses eventos,
quaisquer que sejam, juntam aspirantes aos escritores já aclamados, os concorrentes (ou alunos) ganham
status, por receber a aprovação de intelectuais que são considerados autoridades naquele métier. Ao se
colocar escritores contemporâneos entre os jurados, temos implicitamente a profissionalização do olhar que
faz a seleção. Daí surge a legitimação da escrita daqueles que submeteram seus textos e um signo de
distinção no momento que tais textos são publicados.

Mas Pierre Bourdieu nos alerta: a legitimação tem duas vias. Da mesma forma que a seleção e publicação
oferecem destaque aos premiados, ser parte da comissão também é uma forma de reconhecimento aos
autores convidados. Essa troca de distinções não é, portanto, “gratuita” ou fruto de altruísmo, pois:
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Os discursos alcançavam seu valor (e seu sentido) apenas através da relação com
um mercado, caracterizado por uma lei especial de formação particular dos preços: o
valor do discurso depende da relação de forças que se estabelece concretamente
entre as competências linguísticas dos locutores, entendidas ao mesmo tempo como
capacidade de produção, de apropriação e apreciação ou, em outros termos, como
capacidade de que dispõem os diferentes agentes envolvidos na troca para impor os
critérios de apreciação mais favoráveis a seus produtos. (BOURDIEU, 2008, p.54)

E isso nos remete às questões que envolvem não somente o ato da leitura, mas também a ascensão de meios
para os literatos e suas obras chegarem ao público. A publicação se torna uma vitrine para a produção. Na
obra Cultura, Raymond Williams trata das relações (contração/encomenda, patronato, patrocínio comercial)
que envolvem a produção artística e toca especificamente nessa questão:

Em literatura, embora ainda haja casos de relações artesanais e pós-artesanais
distributivas, as relações pós-artesanais produtivas predominam há muito tempo, e
importantes mudanças internas têm levado grande parte da atividade editorial na
direção de uma fase posterior de mercado. (Williams, 1992, p.46)

As antologias (assim como os concursos, oficinas, etc.) têm então uma função de instituição pedagógica, ao
oferecer técnica e legitimação aos escritores que se colocam como concorrentes e uma função de gerar para
todos os participantes um espaço privilegiado, em que eles se reconhecem mutuamente como pares. É uma
das maneiras de constituir um campo em que há hierarquias e tensões específicas.

Os intelectuais que protagonizam esses projetos causam impacto na produção e incentivam o surgimento de
novos escritores. Instantaneamente, esses artistas que são “descobertos” e “aceitos” nessas confrarias
acabam tendo que reconhecer os outros, para autorizar o reconhecimento deles mesmos.

Essa “troca de favores” é, sem dúvida, um passo importante para que esses intelectuais se imponham diante
de um público leigo posteriormente. Nosso olhar se mantém focado nas ações que dão origem às coletâneas
(como a que observamos neste trabalho), mas apenas por uma questão de recorte. Outras ações desse tipo
acontecem sem que tomemos conhecimento, não só voltadas para a escrita literária, mas também em prol da
produção e divulgação de outras modalidades artísticas. Se este artigo possui um objetivo, é o de alargar os
horizontes que englobam o ensino das artes, para que essas práticas sejam difundidas e reconhecidas.

Acreditamos que as antologias e outros vestígios que esses eventos nos oferecem possam servir para
reconstituir um período da cultura brasileira que poderia cair no esquecimento. E que esses acontecimentos
se tornem modelo para práticas educativas que não visem somente ao mercado de trabalho, mas para a
formação de sujeitos cuja potência não está voltada exclusivamente para a construção de uma coletividade
amorfa, mas um todo formado por individualidades que tenham ferramentas para expressar criativamente
sua existência e produzir novas formas de subjetividade, livre das formas pré-concebidas do modelo
educacional vigente.
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