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Quantas vezes não ouvimos esta frase de pessoas que não gostam de ler ou 

não se interessam por literatura. Será mesmo que esses indivíduos não gostam 

de um bom livro? Será que não gostam mesmo de Machado de Assis? Ou será 

que a obrigação de ler tal autor, quando ainda estudavam, não os deixou 

frustrados e desanimados com a leitura. 

 

Ler dá o maior barato 

Posso dizer que tive sorte.  

 Comecei muito jovem a ler profissionalmente. Comecei com história em 

quadrinho. Adorava e ainda adoro como é colocado o  texto junto com as 

ilustrações. 

            O texto sempre é direto. 

            Curto. 

            Simples. 

http://machado.mec.gov.br/bibliografia-mainmenu-122


            Não se perde com palavras difíceis. É democrático. 

            Conforme fui adquirindo este hábito, ou vício (maior barato), fiquei mais 

exigente e procurei autores que me fizessem sentir ignorante, burro, impotente. 

E Machado foi um desses autores. 

            Que, aliás, eu amo. 

 

Muitos educadores também não leem autores novos 

Machado é um problema, pois ele nos persegue até mesmo na faculdade. 

Brincadeira à parte quero alertar para o fato de que se tem uma ideia errônea e 

antiquada que só esse autor é importante para a nossa língua. É inegável o 

valor deste escritor, no entanto ele não está sozinho. Gramáticos, professores 

e instituições apelam a ele talvez por quererem passar uma ideia de que são 

cultos, inteligentes. 

            De que são literatos. 

            Ou talvez por causa da própria grade curricular imposta a eles. 

          A literatura que é lecionada no ensino médio, e, até mesmo em alguns 

cursos superiores, dificilmente vai além da Semana de 22.  

         Os professores que estão na área de literatura, muitas vezes não leem, 

também, autores novos.   

          Não leem textos novos.   

          Não se interessam por textos modernos. 

          Pensam eles, talvez, que o curso acadêmico é suficiente para uma boa 

aula. Esquecem-se, no entanto, que temos autores muito bons, e ainda vivos, 

que produzem textos de qualidades, comparado, ou até superior, ao que vem 

de fora. Inácio de Loyola Brandão, Mário Prata, Marcelino Freire, Nelson de 

Oliveira e até mesmo Nelson Rodrigues, são apenas alguns dos autores que 

geralmente só são comentados em oficinas culturais, que não possuem 

compromisso com normas acadêmicas ou cultas (tenho verdadeiro horror a 

esses termos), visando, na maioria das vezes, a escrita criativa. O que é muito 

bom. 

         Por outro lado, se conhecimento das normas cultas ou gramaticais 

fizesse com que escrevêssemos bem, muitos gramáticos existentes em nosso 

universo literário seriam escritores criativos e famosos como Oswald de 

http://www.infoescola.com/artes/semana-de-arte-moderna/
https://www.mensagenscomamor.com/ignacio-loyola-brandao
https://marioprata.net/sabe-o-mario/
https://marcelinofreire.wordpress.com/
https://luizbras.wordpress.com/
https://luizbras.wordpress.com/
http://www.funarte.gov.br/brasilmemoriadasartes/acervo/nelson-rodrigues/biografia-de-nelson-rodrigues/
http://brasilescola.uol.com.br/literatura/oswald-andrade.htm


Andrade, Mário de Andrade, Manoel Bandeira, João Cabral de Melo 

Neto etc.         

Gramática, pra quê? 

Quero deixar bem claro, que não sou contra a gramática. Acredito que se não 

tivermos conhecimento dela, mesmo que seja rudimentar, não poderíamos 

escrever bem. 

            Pelo menos razoavelmente bem. 

            Mas acho que essa gramática deve vir em segundo plano em se 

tratando de produção textual criativa. Deve-se deixar o aluno escrever sem 

censura ou norma alguma e só depois fazer as devidas correções. Desse modo 

ele (o aluno) se sentirá à vontade para produzir criativamente. No devido 

tempo, e, com a ajuda dos professores, ele se sentirá confiante para produzir 

sem as algemas da gramática. 

          Não é que os brasileiros não leem porque não sabem ler, como afirma 

Ilona Becskeházy, diretora da Fundação Lemann do instituto de pesquisa 

educacional.  

          Nós não lemos porque fomos educados pelo governo e sua ditadura 

cultural, que isso não é importante. 

          Que isso não serve pra muita coisa. 

          Nós não lemos porque não somos e nem fomos educado para esse 

hábito. 

          Não fomos e nem somos incentivados a ver um livro como algo tão 

fundamental e necessário quanto respirar, comer ou fazer amor. 

           Não fomos e nem somos encaminhados, através da escola, dos 

educadores e de nossos pais a amar a leitura. 

 

Os livros na Bienal são ainda mais caros 

Pode ser contraditório, mas as próprias editoras colaboram pra que não nos 

interessemos pela leitura. Os livros são muito caros e nem mesmo em eventos 

como a Bienal internacional do Livro, faz com que esse preço diminua. Os 

livros na Bienal têm os mesmos preços, muitas vezes até maior que nas 

livrarias tradicionais. Exagerando um pouco, creio que a Bienal serve para 

arrecadar dinheiro, com a venda dos ingressos, sem vender livros. 

http://brasilescola.uol.com.br/literatura/oswald-andrade.htm
http://www.releituras.com/marioandrade_bio.asp
http://www.suapesquisa.com/biografias/manuelbandeira/
http://www.academia.org.br/academicos/joao-cabral-de-melo-neto/biografia
http://www.academia.org.br/academicos/joao-cabral-de-melo-neto/biografia
https://br.linkedin.com/in/ilona-becskeh%C3%A1zy-211123


            Fenômeno idêntico está acontecendo com o e-book, abreviação para 

electronic book, ou livro eletrônico, que você pode comprar e baixar no seu 

celular, tablet ou leitor de livro como o Kindle. É muito prático, no entanto os 

preços de alguns livros são idênticos ou pouco menores do que o livro 

impresso. Alguns livros que são de domínio público são bem baratos, mas os 

best-sellers ainda, por ser digital, são caros. Por que será, já que quase não há 

custos com capa, impressão etc.? 

          É claro que tudo isso não é desculpa para não lermos. Existem outros 

meios de se adquirir livros por um preço bem baixo como sebos, internet etc. 

Sou a favor do download. Das cópias pedagógicas em sites que disponibilizam 

tais livros. 

            A ideia que alguns educadores estão tendo de se trabalhar com criação 

de texto a partir do conteúdo do aluno me deixa feliz e confiante, pois só se 

pode escrever aquilo que vivenciamos. 

           Só podemos escrever a partir de nossas experiências de vida. 

           Só podemos construir um texto literário se tivermos coragem de nos 

expor. É só assim, com ideias originais, com leituras de bons livros e 

impressões da infância, como diz o escritor Ray Bradbury, é que podemos 

realmente escrever de verdade. 

 

Vamos lavar roupa? 

          Também concordo com a reelaboração de texto. 

          Uma obra literária não se faz de uma vez só. 

          É preciso escrever, reescrever, reescrever, reescrever. 

          É preciso cortar, enxugar dinamizar o texto. 

          Escrever é cortar palavras. Frase atribuída a Drummond (há 

controvérsia, voltarei a esse assunto em outro texto).            

 

          Vamos ler o que Graciliano Ramos tem a nos dizer: Deve-se escrever da 

mesma maneira como as lavadeiras lá de Alagoas fazem seu ofício. Elas 

começam com uma primeira lavada, molham a roupa suja na beira da lagoa ou 

do riacho, torcem o pano, molham-no novamente, voltam a torcer. Colocam o 

anil, ensaboam e torcem uma, duas vezes. Depois enxáguam, dão mais uma 

molhada, agora jogando a água com a mão. Batem o pano na laje ou na pedra 

http://www.infoescola.com/biografias/ray-bradbury/
http://www.carlosdrummond.com.br/
http://graciliano.com.br/site/


limpa, e dão mais uma torcida e mais outra, torcem até não pingar do pano 

uma só gota. Somente depois de feito tudo isso é que elas dependuram a 

roupa lavada na corda ou no varal, para secar. Pois quem se mete a escrever 

devia fazer a mesma coisa. A palavra não foi feita para enfeitar, brilhar como 

ouro falso; a palavra foi feita para dizer.É claro que muitos vão argumentar que 

hoje já existe a máquina de lavar, portanto... 

 

Você deve ler filmes, assistir música, ouvir pintura 

            Por outro lado, não acredito que sejam ruins os textos produzidos em 

casa, como quer acreditar a Profa. Dra. Leni Nobre de Oliveira, professora do 

ensino médio da língua portuguesa do Centro Federal de Educação 

Tecnológica de Minas Gerais.   

            No lar a pessoa se sente mais à vontade para produzir, pois, no meu 

entender ele não está sendo vigiado pela figura do professor. Este indivíduo 

deve procurar sozinho o meio mais fácil e criativo de produzir seus textos e só 

depois, em sala de aula, tirar suas dúvidas. 

           Então o que fazer o professor para que todos se interessem em 

escrever se há a tradicional insegurança e má vontade? O mestre deve 

incentivar o aluno a procurar novas literaturas e não só as clássicas. Acredito. 

           Deve sugerir autores de ficção que tenham o perfil do estudante. 

           Deve indicar filmes e outros meios de arte, para fazer com que o 

entusiasmo e o amor por essa arte se faça presente na alma do futuro 

professor ou, quem sabe, escritor. 

Deve incentivar o aluno a ler filmes, assistir música, ouvir pintura. 

 

Puçanga. Você já experimentou? 

O que eu poderia sugerir, ou acrescentar, em minha modesta opinião, para 

quem pretende escrever ou elaborar melhor seus textos literários, sem ser 

pretensioso?  O que me vem à cabeça sobre este assunto é a imagem dos 

índios quando reunidos em um círculo onde trocavam ideias e discutiam suas 

opiniões com o resto do grupo. 

           Eles ficavam em roda, pois desse modo não haveria um ser superior ou 

mestre que impunha sua sabedoria. É, como eles dizem, a Puçanga. Que 

segundo o escritor Nelson Oliveira são experiências tão intensas que sempre 

http://www.escavador.com/sobre/1142492/leni-nobre-de-oliveira


terminam em confraria ou pajelança. Depois que acabam, fica difícil desgrudar 

dos novos irmãos de armas. Fica difícil evitar o feitiço, a beberagem, a puçanga 

coletiva. 

Pule, se você tem coragem 

Espero ser perdoado por mais uma citação de Ray Branbury. No entanto, não 

resisto ao impulso de terminar esse texto com um de seus poemas: 

          Toda manhã, pulo da cama e piso num campo minado.  

          O campo minado sou eu.  

          Depois da explosão, passo o resto do dia juntando os pedaços.  

          Agora é a sua vez. Pule! 

                                                                                                                               

  

 

Veja ainda: 

PoesiaOrgânica | Blog  

PoesiaOrgânica | Facebook  

Arte Postal Os livros  
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