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RESUMO

O trabalho a seguir trata de um assunto tão intrigante quanto recente. Vamos tomar o marco do
aniversário da Estação das Letras como uma evidência do sucesso do que chamamos aqui de cursos livres,
que surgem com cada vez mais freqüência depois do fim do século XX. Voltados para um público adulto e
afastado de diretrizes acadêmicas, mas com elementos do que da forma escolar, observamos a
propagação não só das oficinas isoladas, mas de espaços criados especialmente para elas. As empresas
constituem um tipo de bem de consumo especial, que supre deficiência de outras modalidades de ensino,
e que se dão em ambientes acolhedores e preocupados com sua clientela. Adotaremos como fontes as
propagandas nos meios virtuais, para esboçar o perfil desses cursos. O principal deles será a Estação, pelo
marco do aniversário e pela especificidade de seus cursos.

Palavras-chave: Cursos livres. História da educação. Literatura.

RESUMEN

El trabajo que sigue es un tema tan interesante como reciente. Vamos a tomar los hitos de cumpleaños de
la Estação das Letras como una prueba del éxito de lo que llamamos aquí los “cursos libres”, que surgen
con mayor frecuencia después del final del siglo XX. Dirigido a un público adulto y lejos de las directrices
académicas, pero con elementos de la “forma escolar”, percebemos la propagación no sólo de talleres
aislados, pero el espacio creado especialmente para ellos. Las empresas son un tipo especial de los
productos básicos, que abastece a la deficiencia de otras modalidades de enseñanza, y que se producen
con entornos y la preocupación con la sus clientes. Vamos a adoptar los anuncios de las fuentes en
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entornos virtuales, para esbozar el perfil de estos cursos. El principal de ellos será la Estação debido a la
fiesta de sus cumpleaños y la especificidad de sus cursos.

Palabras llave: Cursos libres. Historia de la educación. Literatura.

No ano de 2011, foi realizada no museu da República, na cidade do Rio de Janeiro, a celebração dos 15
anos da Estação das Letras. A festa foi precedida de palestras sobre a instituição e mobilizou diversas
personalidades da literatura contemporânea, muitas das quais já ministraram cursos na Estação das
Letras. O aniversário de “debutante” da Estação, como é chamada pelos alunos e como vamos tratá-la
doravante, mostra a sobrevivência de um tipo de espaço que não era comum nas décadas anteriores.

Chamar a Estação de escola seria um perigo dentro de um campo em que a escola tem finalidades e
parâmetros tão bem delimitados, mas podemos observar nela (como em outros cursos livres) semelhanças
inevitáveis com o que se chama de forma escolar, sobretudo se pensarmos nos objetivos da empresa.

Enfim, para ter acesso a qualquer tipo de saber escolar é necessário dominar a
“língua escrita” (do grafismo à Escola Mútua, passando pela leitura). O ensino da
língua fixa, normatizada, é possível somente pelo trabalho escritural sobre
práticas de linguagem operado por gerações de gramáticos e professores.
(VINCENT, LAHIRE, THIN, 2001, p.35)

Mais adiante, ainda sobre a forma escolar e seus desdobramentos práticos:

A forma escolar das relações sociais não se detém às portas da instituição escolar
e, inversamente, a instituição escolar pode ser atravessada por formas de
relações sociais diferentes (que se pense, notadamente, nas formas sociais orais
que os alunos mais estranhos à lógica social do universo escolar tentam impor ao
grupo quando se encontram em grande número na mesma classe ou no mesmo
estabelecimento. (VINCENT, LAHIRE, THIN, 2001, p.36)

Suzana Vargas, poeta e ensaísta gaúcha, é a fundadora e diretora do espaço, que se encontra voltado
exclusivamente para a formação de leitores, escritores e profissionais habilitados a trabalhar no mercado
editorial. Tendo ensinado literatura por muitos anos em diversas instituições e em diversos níveis, a
professora resolveu criar um espaço que proporcionasse um ambiente que ela não encontrara até então.
Não vamos aqui tentar explicar os motivos que proporcionaram a época desse surgimento (como talvez a
liberdade de expressão que se consolidou com o fim da Ditadura Militar – hipótese, nada mais), mas
mostrar o funcionamento de uma modalidade de espaço educacional que parece estar se difundindo
rapidamente no início do século XXI.

Muitos dos cursos livres são a única forma escolar que o mercado oferece para pessoas que saem
frustradas de cursos como as graduações em letras (por exemplo) que preparam apenas futuros
professores, sem se preocupar com o ímpeto de criação que alguns alunos almejam. Poucos são os
programas de graduação (ou mesmo de pós-graduação) que dão um panorama do que um aspirante a
editor ou a escritor vai encontrar depois que obtiver seu diploma.

Para além da especialização profissional e da divisão de classe dentro das formas
de produção cultural, há essa forma basicamente controladora da propriedade e
da gerência, dentro da qual as demais formas devem funcionar. Todo tipo de
trabalhador cultural e produtivo, dentro dos sistemas altamente capitalizados
dessas tecnologias avançadas, torna-se empregado de donos e gerentes, os
quais não precisam de modo algum estar ligados à produção cultural.
(WILLIAMS, 1992, p.115 – grifo nosso)
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É mister ressaltarmos que estamos falando em cultura hegemônica, literatura que se propõe a ser
canônica, profissionais que desejam reconhecimento em meios restritos. Diante de um mercado saturado
de profissionais que aprendem com a experiência, muitas vezes sob a proteção dos “donos” dos meios de
produção, encontrar um espaço onde se pode entrar em contato com esses profissionais já reconhecidos
também é um alento.

Além disso a grade de cursos abarca setores em plena ascensão, como a formação de redatores
publicitários, roteiristas para TV e cinema, editores, revisores, categorias que sequer são mencionadas no
meio acadêmico. Os cursos aos quais aqui nos referimos são idealizados e dirigidos por profissionais com
vasta experiência na área sobre que se propõem ensinar/debater, e não cedendo a direção das instituições
a outrem, ganham autonomia para manter o caráter que almejam para suas aulas e a liberdade para
escolher seus convidados.

Por que falar de um evento tão recente, se é o distanciamento temporal que torna possível um olhar
crítico É, contudo, esse mesmo espaço temporal que reduz as fontes a pó e cria os entraves ao trabalho do
historiador. Colocamo-nos, pois, sob o risco de uma proximidade que torna nosso olhar imperfeito, mas
sob o olhar temos mais vestígios que podem se perder. Por dar ênfase ao processo criativo, vários dos
cursos da Estação têm como meta final a publicação dos alunos, o que propicia uma vasta gama de
vestígios que outras modalidades de curso não valorizam: os escritos e reescritos originais. Dominique
Julia (2001, p.15) nos reporta ao problema de conseguir tais fontes:

A história das práticas culturais é, com efeito, a mais difícil de se reconstruir
porque ela não deixa traço: o que é evidente em um dado momento tem
necessidade de ser dito ou escrito Poderíamos pensar que tudo acontece de outra
forma com a escola, pois estamos habituados a ver, nesta, o lugar por excelência
da escrita. Ora, os exercícios escolares escritos foram pouco conservados: o
descrédito que se atribui a este gênero de produção, assim como a obrigação em
que periodicamente se acham os estabelecimentos escolares de ganhar espaço,
levaram-nos a jogar no lixo 99% das produções escolares (Cf. CHERVEL, 1988).

Apesar de se referir a um período muito anterior ao aqui tratado, não encontramos mudanças
significativas no tratamento da produção escrita nas escolas de ensino fundamental, médio e mesmo no
universitário. Em um espaço voltado ao processo editorial, aprende-se que todas as “fases” de um texto
devem ser documentadas; se não para a sua melhoria, pelo menos por questão de problemas legais
ligados ao processo autoral. E essa ideia é otimizada pelos recursos de digitalização e armazenamento
virtual que outrora não havia.

Inaugurado em 1996, a Estação inicia uma fase – aqui não vamos adotar o termo “era” como fez Antonio
Carlos Ferreira Pinheiro, mas vamos tomar emprestado o que vemos em comum: a característica de
“considerar o que há de permanente e de inovador em um dado período histórico” (2002, p.4). Ainda que
seja um fenômeno recente, no final do século XX pode ser observada a uma difusão desses cursos livres,
sobretudo em grandes capitais como Rio de Janeiro e São Paulo, colocando as disciplinas à disposição de
alunos que desejam um contato mais direto com intelectuais, pois nos ambientes escolares e acadêmicos a
formação de intelectuais é encerrada em ambientes pouco acessíveis aos simplesmente “curiosos”.

Os cursos que ora tratamos paralelamente possuem formatações semelhantes: não fazem parte da
formação acadêmica, não impõem métodos de avaliação eliminatórios, e são voltados mais para o debate
do que para a reprovação. Vários alunos se transformam em autores depois das oficinas de produção. No
que diz respeito aos professores, é curioso notar que muitos têm formação acadêmica e são ativos em
suas carreiras, mas apoiam as iniciativas dos cursos livres como um processo paralelo de formação de
intelectuais como para a difusão de suas próprias obras.
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No caso específico da Estação, encontramos a unidade em um tripé: O livro em sua materialidade, a
formação do leitor e a formação do autor. Os cursos oferecidos são diversos das disciplinas ministradas em
cursos superiores de letras e jornalismo, não só pela metodologia que varia de acordo com os professores,
além de um ambiente que preza por agradar os alunos, que ali são clientes, pois tratamos de uma
empresa particular.

A natureza empresarial vai ser decisiva para que a estrutura seja mantida no padrão, pois só são
convidados a ministrar cursos aqueles intelectuais que já gozam de certo prestígio, seja ele construído na
academia ou por uma obra desvinculada de estudos formais. Por depender de uma clientela, e sem auxílio
estatal, a instituição precisa ser constantemente renovada para agradar ao público, e não está “amarrada”
a diretrizes curriculares impostas por programas governamentais ou instituições oficiais similares.

Vemos que as disciplinas, ainda que organizadas de forma objetiva e com fins práticos são na verdade
produtos feitos para a “venda”. E os compradores não procuram nesses cursos um certificado, pois este
não possui valor senão pela própria participação do indivíduo. Muitos dos alunos vão assistir às aula
declaradamente para ter o prazer de conhecer um autor a quem admiram, sem ter nenhuma expectativa
com relação ao “aproveitamento” da disciplina.

Quanto à idealização das disciplinas, sempre moldada em conjunto com a própria equipe da Estação, vê-se
o cuidado de adequar as ementas às práticas já aplicadas, remodelando os programas de acordo com as
demandas e as dificuldades dos alunos, que são convidados a dar sugestões ao fim de cada disciplina.

Com a difusão da internet, a propagação desses cursos se tornou muito mais rápida e eficiente,
proporcionando matrículas pela internet, pois as programações são divulgadas em tempo real com baixo
custo. Alguns dos cursos livres já oferecem modalidades de oficinas online, seguindo a tendência da
possibilidade de educação à distância.

A própria questão da tecnologia merece atenção especial, pois a forma como o
termo tem sido historicamente empregado na educação consagrou uma
conotação específica. Na década de 60 do século XX, o movimento denominado
Tecnologia Educacional caracterizou-se pela ênfase no planejamento do ensino
fundamentado em princípios científicos com vistas a imprimir maior eficiência na
educação. (SOUZA, 2007, p.177)

Se tecnologias mínimas (como as lousas, giz, mapas, entre outros objetos) já revolucionaram o ambiente
escolar a partir do século XIX oferecido por instituições religiosas ou pelo Estado, o avanço que a iniciativa
privada pode fazer com os recursos digitais se expande a cada ano, sem as crises de mudança de
paradigma dos antigos sistemas, pois o que norteia as mudanças é agradar o público-alvo.

Por causa dessas novas tecnologias é que também podemos nos valer de fontes virtuais, acelerando o
processo de pesquisa, que acompanha as mudanças de suporte oferecido pelos objetos de estudo. Apesar
da mudança do suporte para o universo virtual, tomamos com fonte os meios de divulgação que se tornam
os principais no período em questão: as cartas são emails, as propagandas não dependem
necessariamente de periódicos, mas o caráter publicitário nos remete a outros acervos que já integraram a
reconstrução de tempos mais longínquos, com os mesmos propósitos, que são inevitavelmente parciais:

Os documentos oficiais utilizados como demonstrativos e indicadores de
informações governamentais sobre o contexto estudado, retratando, a partir das
normatizações, campanhas, propagandas oficiais, relatórios e estatísticas parciais
ou globais, as concepções que norteavam o pensamento da elite política e
econômica do período. Todavia não podem ser considerados como fontes
totalmente fidedignas de leitura da realidade, e sim como registros por
vezes manipulados daquilo que se desejava mostrar. Por outro lado, esse
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direcionamento, quando evidenciado, conserva o mérito de assinalar aquilo que
era do interesse oficial demonstrar. (VASCONCELOS, 2005, p.XXI – grifo nosso)

Os alunos buscam do conhecimento mais pragmático ao mais lúdico, pois algumas dessas empresas têm
em seu corpo docente “celebridades”. Os espaços, apesar de imitarem a configuração do que chamamos
de escola, com sala de aula, lousa, carteiras, em geral possuem ambientes de convivência decorado com
arquitetura contemporânea, cafés, pequenas livrarias (onde em geral encontram-se obras dos professores
e alunos).

Encontramos, enfim, um espaço híbrido: meio colégio, meio galeria. É comum acontecerem eventos,
exposições de artes visuais, lançamentos de livros e outras manifestações, muitas vezes gratuitas, que
convidam o público a se familiarizar com o espaço. Na Estação, todos os meses há um encontro de troca
de livros usados e palestras gratuitas de autores e estudiosos da literatura:

Livros na Mesa

Um dos mais concorridos eventos da Estação das Letras, desde sua estreia em
1996. Trata-se de um encontro informal em que a troca de livros e de ideias é a
tônica. Após as trocas, começa o encontro de leitura com escritores ou
pesquisadores e personalidades do mundo dos livros.

29 de junho (sábado)

14h30h – Troca de livros

15h às 16h30 – Encontro de Leitura

Entrada Franca (ESTAÇÃO DAS LETRAS, 2013)

Para dar alguns exemplos da tendência que aqui procuramos apontar, trazemos as propostas de outros
cursos, que apesar de não ter a mesma especificidade da Estação, possuem a configuração de espaço com
forma escolar, e também são dedicados à produção cultural e/ou difusão de conhecimentos de maneira
mais informal a um público pagante.

Permaneceremos focados no sudeste do país, onde encontramos os cursos mais badalados, como A
Academia Internacional de Cinema (AIC), o espaço “b_arco”, a Casa do Saber – esta tendo filiais tanto em
São Paulo como no Rio de Janeiro – e o Polo de Pensamento Contemporâneo (POP). Outra curiosidade é
que professores e diretores desses cursos ministram aulas em outros cursos do mesmo tipo,
demonstrando, talvez uma relação amistosa, apesar da visível concorrência. Se não citamos outros
estados vizinhos, não é por uma preferência intencional, mas ignorância pura e simples da autora deste
artigo, além, obviamente, da natureza sucinta deste texto.

Os outros cursos, além de oficinas literárias oferecem uma vasta gama de outras modalidades de oficinas
e workshops, em geral diretamente ligados à produção de cinema, teatro, psicologia, debates sobre a
crítica contemporânea. Há cursos profissionalizantes e outros mais introdutórios, e calendários de cursos
de férias, para quem não pode freqüentar em outras épocas do ano.

Além de aspirantes a artistas, como já foi dito, é enorme o número de leigos curiosos que gostam de se
sentir mais próximos aos seus escritores, atores, diretores de sua predileção. Pela apresentação, já
percebemos que não há caráter de avaliação de quem busca se matricular.

A Casa do Saber é um centro de debates, reflexão e conhecimento, no Rio de
Janeiro e em São Paulo, que permite o acesso à cultura de forma clara e
envolvente, porém rigorosa e fiel às obras dos criadores. Em um ambiente
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extra-acadêmico, a Casa do Saber oferece cursos livres, palestras e oficinas de
estudo nas artes plásticas, ciências sociais, filosofia, literatura, história, música e
psicanálise, reunindo renomados professores e conferencistas. As palestras e os
cursos, estes com duração de um a três meses, apresentam o diferencial de
serem ministrados em pequenos grupos para promover a troca de ideias e uma
maior interação entre os participantes e os mestres. (CASA DO SABER, 2013)

Os professores, em geral profissionais bastante reconhecidos, aceitam as turmas heterogêneas como uma
evidência de que seu campo não é restrito a uns poucos estudiosos, que a reverberação das pesquisas
superam os limites das universidades. Muitos dos professores não têm a formação, mas insígnias maiores
de reconhecimento, como o caso dos escritores da Academia Brasileira de Letras (ou instituições similares)
que frequentemente ministram essas aulas.

Outra iniciativa é o espaço b_arco, São Paulo (capital), que também reúne diferentes modalidades
artísticas em um ambiente similar ao já descrito.

Em outubro de 2006, os irmãos Gabriel, Jiddu, Pablo, Thiago e Yan Pinheiro
criaram b_arco. O projeto surge do desejo de criar na cidade um espaço onde
artistas e interessados em arte e cultura pudessem se encontrar para desenvolver
sua poética, debater questões atuais e produzir conhecimento, na busca criar
referências simbólicas e construir parâmetros nos ajudem a pensar, criar e
intervir no contexto histórico, cultural e social no qual estamos inseridos.
(B_ARCO, 2013)

Neste último exemplo, percebemos que ele surge dez anos após a Estação, e conta com oficinas do
escritor Marcelino Freire, que no convite anexo é um dos convidados da comemoração dos 15 anos do
curso. Freire também é o principal articulador de um evento literário que acontece anualmente na capital
paulista. A Balada Literária reúne poetas, contistas, romancistas, músicos e vem ganhando proporções
maiores, similares à da já consagradas Flip (Festa Literária de Paraty), sendo esta muito mais elitizada:

Ao longo desses seis anos passaram pelo b_arco mais de 8.800 alunos nos cerca
de 750 cursos e oficinas realizados. Dos cursos resultaram mais 500 trabalhos
desenvolvidos pelos alunos, entre exposições de artes visuais, livros, peças
teatrais e projetos artísticos que foram produzidos e lançados dentro do próprio
Centro Cultural e ganharam repercussão e desdobramentos em outros meios;
Entre shows, palestras, eventos literários e exposições, o b_arco teve um público
gratuito de 72 mil pessoas. (sic) (B_ARCO, 2013)

A procura pelos cursos livres pode ser o sintoma da demanda de uma nova configuração metodológica que
poderia servir de influência para as culturas escolares e acadêmicas. O caráter pragmático das oficinas que
têm a arte e seus desdobramentos como objeto faz um contraponto com as tendências de isolamento que
as normas imprimem ao fazer do intelectual brasileiro, que está acostumado com a hegemonia que o meio
oficial lhe empresta.

Se a tendência aqui apontada é um modismo cultural que não vai chegar a afetar os paradigmas
educacionais atuais, não é nossa intenção prever. Contudo, é inegável a importância que os cursos aqui
mencionados têm na divulgação da produção cultural nacional e sua influência na carreira de determinados
intelectuais.

Sentimo-nos na obrigação de apontar esses cursos (como há tantas outras instituições com formas
escolares) como mais um importante ambiente onde ocorre a educação formal do intelectual brasileiro,
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que não encontra nas instituições mais tradicionais a instrumentalização para suas respectivas carreiras.

Acreditamos que vale a pena investigar a estrutura e o funcionamento dos cursos livres porque neles
encontram-se todos os elementos que a escola deveria proporcionar aos alunos e por diversas razões não
o faz. E se em alguma instituição, ainda que privada e de acesso restrito a uma pequena clientela que
pode pagar por esse “bem de consumo”, nos perguntamos quais as razões para as instituições oficiais de
ensino não seguirem tendências que ajudariam na formação intelectual de alunos que visivelmente
anseiam por esse tipo de trajetória.
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