


Ler como ação, como ato de fala, como resistência, como 
prática de si e de outras. Ler como partilha, ler junto, ler 
como presença. Atualizar em nós certa experiência de ler e 
decidir, mesmo que momentaneamente, o que fazer com o 
eco do que se tornou clássico. De tudo o que lemos o que 
permanece na urgência do hoje? Resíduos dessas leituras 
persistem, raspas e restos talvez interessem. Há, todavia, 
outras leituras, outros corpos que insistem em dizer o que a 
tradição não ouviu. Escutemos. 

No contexto dessa Hay, para ler há um seminário de pesquisa 
para o qual a proposição foi investigar a leitura como elemento 
e ação nas artes visuais, explorando seus usos, sentidos, 
formas e materialidades. A partir de autoras – artistas, 
escritoras, críticas, filósofas, educadoras, comunidades 
– postas em relação, de encontros e aproximações entre 
contextos distintos com o intuito de gerar algum ruído como 
exercício, alguma ação como escuta, construímos e convi-
vemos com essa comunidade: Matheusa Passareli, Gloria 
Anzaldua, Aníbal Lopez, Adelaide Ivánova, Comunidade 
Guarani-Kaiowá, Samuel Beckett, Grada Kilomba, Jean-Luc 
Nancy, Vera Chaves Barcelos, Paul Zunthor, Esther Ferrer, 
Dias & Riedweg, The V Girls, Kevin Simon, Rubiane Maia, 
Vilém Flusser, Dora García, Italo Calvino, Djamila Ribeiro, 
Michel Foucault, Ana Galhardo, Paulo Freire, Victoria Santa 
Cruz, Maurice Blanchot, Araceli Tinajero, Marielle Franco, 
Eduardo Viveiros de Castro, Virginia de Medeiros, Ailton  
Krenak, Ana Cristina Cesar, Caio Ramalho, Jean Marie 
Goulemot, Leitores de tabacaria, Igor Mendes, bell hocks, 
Lecture-performance, Valéria Luiselli. 

Nesse momento de ataques ao público da universidade no 
país, chamamos a comunidade da sala de aula para um 

laboratório de experimentações acerca da prática de leitura. 
Construímos entre nós uma rede de fala junto a autoras 
ditas consagradas ou referências consideradas canônicas, 
problematizadas no tempo desse acontecimento, junto a 
outras produções não adjetivadas como tal e somadas aos 
nossos corpos. Ouvir a voz umas das outras, reconhecer a 
presença umas das outras, diria bell hocks. Uma balbúrdia. 

O que apresentamos nessa edição da Hay é o resultado 
desse laboratório de leituras, de sobreposições do texto 
escrito e falado, de desconstruções conceituais, de convites 
a participação, de traduções da linguagem e de contextos, 
da presença dos corpos que leem. Assim, além dos textos 
disponibilizamos alguns áudios que fazem parte igualmente 
dessas experimentações. Para ler e também escutar. 

A palavra fala é construída a partir de trechos do texto “A 
língua falada” de Vilém Flusser no qual o autor discorre 
acerca do problema da linguagem no espaço-tempo entre 
o falar e o pensar. Tomado como operação, a proposição 
de Marcos Gorgatti coloca o leitor diante da visualidade da 
palavra ao mesmo tempo da leitura do texto que a proble-
matiza. Na peça sonora homônima podemos ouvir a leitura 
em voz alta do trabalho que remete ao automatismo dos 
aplicativos que atualmente exercessem essa função e sobre 
os quais Flusser possivelmente se interessaria. 

“No título, isto é uma conferência”, Daniela Avelar e Fabio 
Morais decupam de modo irônico alguns conceitos ligados 
as leituras ou conferências performativas como prática 
artística nos anos 1960/70. Escrevem, como sobrepo-
sição a eles, uma aula acerca de algumas das burocracias 
presentes no processo de formação dos artistas na univer-
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sidade onde realizam seu doutorado, ao mesmo tempo em 
que apontam, como procedimento, problemas de linguagem 
postos por Maurice Blanchot. 

Este autor torna-se ele próprio conferência por Daniela 
Avelar que a constrói partindo de uma das poucas fotogra-
fias em que ele aparece e de dados históricos e ficcionais 
acerca da sua vida. Em consonância com esses dois textos, 
Iam Campigotto, Pablo Paniagua e Sarah Uriarte apre-
sentam a segunda peça sonora dessa publicação, a justa-
posição da leitura, portanto a criação de outro texto, dos 
escritos de Blanchot: “Falar, não é ver”, “A fala cotidiana” e 
“Fala de fragmento”. 

A experiência de leitura para trabalhadores em Cuba é apre-
sentada por Patrícia Galelli e Tina Merz com a tradução de 
parte do livro “El lector de tabaquería: historia da tradición 
cubana”, de Araceli Tinajero. Gabriel Coelho e Sandramara 
Goulart participaram em conjunto com elas da elaboração 
de “Leitor de tabacaria: a tradição cubana da leitura em 
voz alta”, uma ação presencial em que a cada dez minutos 
trocava-se o ledor e a isso se entremeava relações com a 
literatura, a educação, a história de Florianópolis e a própria 
experiência dos corpos que liam. 

“A gente sempre escreve o que ouve, nunca o que houve. 
Tudo começou quando transcreveram a fala de Ailton Krenak 
na Constituinte” é um exercício de escrita a partir de uma 
proposição de leitura presencial realizada por Daniel Leão, 
Jaymini Shah, Monica Hoff e Djuly Gava. Sobrepõem-se os 
escritos de Paulo Freire em relação com a carta da comu-
nidade Guarani-Kaiowá diante de uma ordem de despacho. 
Enunciar um problema como parte do processo de aprendi-

zagem, aprendemos isso com Freire, mas como o fazer como 
país, como ação política? O que se explicita nessa propo-
sição é ainda e também um problema de linguagem. Somado 
a esse texto o grupo apresenta a terceira peça sonora dessa 
Hay, uma sobreposição de vozes e discursos – pessoas fodas 
– que evidenciam dia a dia a desterritorialização do país. 

Por fim, a “Hay 9, para ler” conta com a participação especial 
de Vulcanica Pokaropa, artista convidada por Kamilla Nunes, 
Gustavo Reginato, Carolina Moraes e Marcos Walickosky. 
Aqui é preciso dizer do contexto que partiu da leitura presen-
cial de trechos do livro “O que é lugar de fala?”, de Djamila 
Ribeiro, entremeado por inserções de outros textos escritos 
por artistas não-binárias. Diante dessa experiência o grupo 
decidiu por esse convite na medida em que Vulcanica é 
aluna da universidade onde aconteceu esse seminário e já 
havia realizado ações evidenciando algumas invisibilidades, 
como o faz no email publicado junto com uma relação de 
bibliografias produzidas por pessoas trans não presentes 
em planos de ensino tradicionais. 

Praticantes de leitura, é isso o que fomos ao longo desse 
seminário em um departamento de artes visuais de uma 
universidade pública em Santa Catarina em 2019. Não há 
romantismo nisso, a leitura não distrai, não alivia, dizemos em 
consonância com Ana Cristina Cesar. Deixamos nessa edição 
nossas vozes a resistir a estupidez que governa o país atual-
mente. Sigamos incomodando e mantendo a libido em dia.

Áudios desta edição disponíveis em: 
 
Fala: soundcloud.com/plataformaparentesis/fala
Fala fragmento: soundcloud.com/plataformaparentesis/fala-fragmento
O que se ouve: soundcloud.com/plataformaparentesis/o-que-se-ouve

https://soundcloud.com/plataformaparentesis/fala
https://soundcloud.com/plataformaparentesis/fala-fragmento
https://soundcloud.com/plataformaparentesis/o-que-se-ouve


Olá. Aqui quem fala é Vulcanica Pokaropa, mestranda em teatro!

Gostaria de comunicar às Universidades que, caso vocês não saibam, 
existem alunos, alunas e alunes transexuais-travestis e pessoas não binárias 
nas graduações e nas pós-graduações. Eu vejo MUITO POUCO interesse de 
vocês, nas Universidades, em pesquisar referências de pessoas Trans. Isso 
pra mim é um absurdo, visto que vocês vivem em um contexto de EXTREMO 
PRIVILÉGIO e é o mínimo que vocês poderiam fazer para que nós, pessoas 
Trans, nos sentíssemos minimamente bem dentro de uma sala de aula. Visto 
que já não nos vemos em corredores, cargos administrativos, limpeza ou em 
qualquer outro ambiente. Espero que vocês tenham a consciência de que os 
espaços são negados para nós, pessoas Trans! 

Entrei na Universidade semestre passado E EM NENHUMA MATÉRIA, 
TIVE REFERENCIA DE PESSOAS TRANS! VOCÊS ACHAM QUE A GENTE 
NÃO PRODUZ? É muito simples dar um google e pesquisar, gente. Parem 
com essa falta de vontade. Vocês estão contribuindo para o nosso silencia-
mento e nossa expulsão dos espaços. É muito lindo pro currículo das institui-
ções ter cota para pessoas Trans, né? Mas e aí, quando a gente chega, com 
o que a gente se depara? Pois é. Espero que vocês reflitam sobre isso. E vou 
fazer UM GRANDE FAVOR A VOCÊS! 

Aqui está o link onde tem produções teóricas e literárias produzidas por 
pessoas Trans! E se realmente for do interesse de vocês, pesquisem em 
outros lugares que vocês encontram ainda mais!

https://tinyurl.com/rsrme53

Estamos conversades? Espero que as próximas pessoas que adentrarem 
o espaço da Universidade não se sintam tão desmotivadas como eu estou!  
E vocês têm culpa nisso!

Beijos e fiquem bem! rs

https://drive.google.com/drive/folders/0B2YsDCQBGX-ubzIyMzBFQ3A2aDA
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Em uma conferência, seja performativa ou não, diz-se algo 
porque este algo é certo. Tem-se algo a dizer e há quem 
o ouça. Se há algo relevante a ser dito e a ser ouvido, ou 
vice-versa, trata-se de uma segunda questão. Aliás, diga-
se, em uma conferência não cabe o vice-versa porque “eu 
falo e vocês ouvem”: não há mão dupla, e é esse meca-
nismo hierárquico da conferência, seja performativa ou 
não, que uso aqui como forma de exercer poder. Neste 
momento, neste lugar, nesta micro representação social 
que se reúne aqui, o poder de fala está comigo.

Uma conferência coloca qualquer pessoa em um pedestal 
e emoldura o que quer que se diga. A conferência é um 
mecanismo bastante simples que amplifica a voz e a 
presença de quem precisa de amplificação porque sua 
voz e sua presença cotidianas não têm importância, não 
chamam a atenção de ninguém.

Marca-se local e hora, empola-se a voz, sobe-se no pedestal, 
encaixa-se na moldura do evento e, assim, um punhado 
de representantes da polis se dispõe a prestar atenção 
ao que é dito. Eu disse polis, não disse qualis. Nem toda 
polis imprime um qualis à fala de quem conferencia, a 
não ser as polis corporativas que trabalham por acordos 
feitos por cima e combinam, entre si, de dar importância 
para seus pares, um a um, um por mês. Mas este é outro 
assunto, a vida não é justa e pouco se reflete nos itens a se 
preencher no Currículo Lattes, sobretudo para nós, que 
sempre clicamos no último item da lista, o “outros”.

Isto aqui não é uma conferência porque eu não tenho 
certeza do que estou dizendo e nem vocês devem acre-
ditar que eu tenha algo relevante a dizer.

Isto aqui também não é uma conferência performativa 
porque, em primeiro lugar, o corpo que agora lê este texto 
em voz alta não é praticante das artes performativas, seu 
portfólio e sua timidez superada com a idade atestam; 
em segundo lugar, isto não é uma conferência perfor-
mativa porque isto aqui é um seminário dentro de uma 
programa de pós-graduação, portanto, vocês, membros 
do público que presencia esta conferência, estão aqui 

No título, 
isto é uma conferência.



por, digamos, obrigação, e não, pura e exatamente, para, 
de boa vontade, ouvir uma conferência; em terceiro 
lugar, porque a conferência performativa é uma moda 
bastante mastigada no norte hegemônico, lá onde tudo 
é sério, válido e importante, onde tudo já nasce histó-
rico porque é lá que se fabrica os modelos de história 
comprados em dólar e em euro pelos nossos parcos reais, 
para ser consumidos nas colônias – neste momento, para 
este corpo que lê, falta o velho acato colonizado disposto 
a papagaiar mais uma reprodução vinda de um daqueles 
pequenos centros de arte contemporânea do norte, 
lugares sempre cool, great, nice ou amazing, cobertos de 
neve no inverno e propensos a discutir pós- colonialismo 
e ensinar que nós, aqui embaixo, precisamos discutir o 
pós- colonialismo; em quarto e último lugar, isto aqui 
não é uma conferência performativa porque este corpo 
que agora lê, quando fala em público, jamais lê, pois 
prefere sempre falar de improviso, de modo que o que 
vocês estão vendo aqui é, no mínimo, irônico, falso, 
afetado, descolado da realidade – sim, claro que, visto 
por este ângulo, talvez então isto aqui seja uma confe-
rência performada, ou uma performance, ou uma ação, 
ou teatro. Borrar fronteiras é tendência.

Porém, antes de avançar nos temas que justificam 
esta conferência performativa, convenhamos que 
aqui, exatamente aqui neste lugar e neste momento, 
palavras sedentas de teoria pouco importam, afinal, 
estamos em um seminário da linha de pesquisa de 
Processos Artísticos Contemporâneos. A princípio, 
e em teoria, essa linha deve priorizar a experiência, e 
não a teoria. Lembremos – e o uso do “nós”, a primeira 
pessoa do plural, recordemos, é um mecanismo persu-
asivo dos mais baixos, no campo da teoria – que boas 
experiências prescindem de nomes e explicações. 
Difícil é convencer as teses e as dissertações da linha 
de Processos Artísticos Contemporâneos do quanto 
colocar a teoria na frente da experiência é escravizar a 
experiência da forma mais cruel, é assistir por Whats- 
App a festa de aniversário que seus melhores amigos 
estão lhe dando no apartamento vizinho, é ilustrar a 
história de Chapeuzinho Vermelho com o desenho de 

uma garotinha com, pasmemo-nos, um chapeuzinho 
vermelho, é algo semelhante a ler páginas e páginas 
sobre sexo, discuti-las e depois desistir, por satisfação 
teórica, de praticá-lo – este último exemplo metafórico 
é um perigoso clássico da metodologia acadêmica no 
campo da arte.

Mas, voltando ao tema desta leitura-conferência, é neces-
sário confessar que o corpo que agora lê em voz alta esta 
conferência, e que volta a afirmar o quanto isso não lhe é 
normal, o faz, também, por uma nesga de vaidade, pois, 
desta forma, este corpo exibe o quanto sabe ler em tom 
conferencista e, portanto, saberia fazê-lo com desenvol-
tura frente a um teleprompter, ao contrário do patético 
e perigoso Presidente da República que elegeram de 
forma democrática para destruir o pouco que restava 
da democracia formal e da República que propiciaram a 
própria eleição que o elegeu.

Antes de avançarmos, deve-se aqui incorporar, nesta 
conferência, uma quase nota de rodapé que, por ser breve, 
não escorregará para o fim da página e será esclarecida 
aqui mesmo: este texto, exageradamente pontuado por 
vírgulas, foi escrito desta forma porque seria lido em voz 
alta. Para a voz alta, o exagero da pontuação é uma boa 
muleta contra a gagueira e a perda de ritmo de leitura.
Avancemos. Indo direto ao centro da questão que nos 
traz aqui – e reparemos, mais uma vez, no golpe baixo 
que é a persuasão discursiva da primeira pessoa do 
plural regendo uma certeza e vaidade que é apenas de 
quem escreve – reforcemos: isto aqui não é uma confe-
rência performativa.

Isto aqui é um Epílogo da leitura de textos de Maurice 
Blanchot, que ouvimos no início deste nosso encontro.

Isto aqui é uma resposta desesperada e afobada à 
pergunta que abre o texto FALAR, NÃO É VER: “Gostaria 
de saber o que você busca.” O tema da “busca”, mais 
que uma conferência como esta, ocuparia uma vida, e 
desconfio que vocês devem ter pensado nisso ao ouvir, 
de forma atenta, a leitura de Blanchot que acabamos de 



apresentar. Mas, talvez, as vozes leitoras do texto não 
tenham podido calcar o estranho silêncio que há na 
também estranha vírgula de FALAR, NÃO É VER – repa-
remos, por gentileza, nessa vírgula imperceptível na 
leitura oral, porém, constrangedora na grafia impressa, 
já que ela separa o que parecia ser o sujeito, “o falar”, do 
predicado “não é ver”, subtraindo de forma cruel qual-
quer possibilidade de sujeito em um título-enunciado 
que possui dois verbos. Na oralidade, talvez isso tenha se 
perdido. Era preciso ver a vírgula, mais que ouvir a sua 
pausa. Por isso, foram gastos R$ 1.238,97 para imprimir 
cópias deste texto, a fim de que todo o grupo pudesse tê-lo 
à mão para, ao ler FALAR, NÃO É VER, perceber o quanto 
a falta de sujeito transforma o enunciado numa espécie 
de buraco negro de verbos acionados por ninguém – 
talvez, o buraco negro onde Blanchot desapareceu.

Antes de continuarmos, pedimos que, no final desta 
conferência, todos nós joguemos essas folhas de papel 
no cesto de lixo destinado aos papéis, a fim de que sejam 
reciclados. Universalmente, esses cestos costumam ser 
azuis. A boa intenção sempre traveste-se de universal. 
Confiemos, assim, no poder público que irá, sem falhas, 
tratar dessa reciclagem de forma efetiva. Confiemos 
ainda na esperança de que o próprio processo de reci-
clagem não gere, ele mesmo, danos ambientais.

Agora, depois de cumprir nossas obrigações ecológicas, 
continuemos.

Primeiro, tenhamos a sensatez de nos furtarmos a tentar 
teorizar de modo discursivo a experiência sonora que 
acabamos de ter com a leitura dos três textos de Blanchot.

Em segundo, agradeçamos a AVELAR, Daniela., que 
apontou um tema nevrálgico que devemos abordar aqui: 
se Blanchot promoveu o próprio desaparecimento, seria 
de bom tom que este corpo que lê desaparecesse desta 
conferência e que, aliás, este formato um tanto clichê 
de conferência fosse superado e desaparecido, antes de 
entrar para quaisquer anais. Para tanto, peço a ajuda de 
vocês que aqui estão, e, particularmente, peço a ajuda da 

terceira pessoa que por um acaso está à minha esquerda 
para que continue a leitura a partir daqui.

Existem aqueles que procuram para encontrar, mesmo 
sabendo que eles encontrarão quase necessariamente 
algo diferente daquilo que buscam. Existem outros cuja 
busca é, precisamente, sem objeto. Encontrar é buscar 
em relação ao centro, que é o próprio inencontrável. O 
centro permite encontrar e girar, mas o centro não se 
encontra. A busca seria, talvez, esta busca temerária 
que sempre quer atingir o centro, ao invés de conten-
tar-se em agir respondendo à sua referência? Lendo isso, 
ocorre-me que devo sair do centro desta leitura, e peço, 
encarecidamente, que a nona pessoa à minha direita 
continue esta leitura.

A verdade dissiparia o erro, se o encontrasse. Estamos 
sempre prontos a nos imaginar destinados àquilo que 
buscamos, por uma relação mais íntima, mais impor-
tante do que o saber. Errar é provavelmente isto: ir ao 
desencontro. Eu disse? Antes diria: o erro é esta obsti-
nação sem perseverança que, longe de ser a afirmação 
severamente reiterada, prossegue desviando-a em 
direção ao que não tem nada de sólido. Assim, desviemos 
esta leitura para que seja continuada por esta amável 
pessoa: a primeira que está à minha esquerda.

Eu preferiria não. Passo a leitura para a décima quinta 
pessoa à minha direita.Observe-se que as etimologias, 
mostrando a força jocosa da linguagem, esse jogo miste-
rioso que é um convite à brincadeira, etimologias por 
isso importantes, não têm outra finalidade senão a de 
fechar rapidamente a palavra sobre si mesma, como 
fazem esses animais que se retraem na sua concha 
quando tocados. A segunda pessoa à minha direita, por 
favor, não se retraia e continue.

Falar não é ver. Falar liberta o pensamento desta 
exigência ótica que, na tradição ocidental, submete 
há milênios nosso contato com as coisas e convida-
-nos a pensar com a garantia da luz ou sob a ameaça 
da ausência de luz. Com a linguagem é como se pudés-



semos ver a coisa por todos os lados. Então começa a 
perversão. A palavra não se apresenta mais como uma 
palavra, mas como uma visão liberta das limitações 
da visão. O romancista levanta os tetos e entrega seu 
personagem ao olhar penetrante. Seu equívoco é ainda 
confundir a linguagem com uma visão, mas absoluta. 
Passo a leitura para a sétima personagem desta ficção, 
à minha esquerda.

O cotidiano: o que há de mais difícil a descobrir. O coti-
diano somos portanto nós mesmos costumeiramente. 
Nesse estágio consideremos o cotidiano sem verdade 
própria: o movimento consistirá então em buscar 
fazê-lo participar das diversas figuras do Verdadeiro, 
nas grandes transformações históricas, no devenir 
naquilo que se passa seja embaixo (mudanças econô-
micas e técnicas), seja no alto (filosofia, poesia, política). 
Gostaria de ressaltar que, no texto de Blanchot, consta 
o verbo “devenir”, que, embora seja pouquíssimo usado 
em português, foi adotado pela tradução. Por gentileza, 
a segunda pessoa à minha direita poderia continuar o 
devir [devenir] desta leitura.

Acreditamos conhecer as coisas imediatamente sem 
imagens e sem palavras, e na realidade não estamos 
mais lidando senão com uma prolixidade repetitiva que 
nada diz e nada mostra. Quantas pessoas ligam o rádio e 
deixam a sala, satisfeitas com esse ruído distante e sufi-
ciente. Isso é absurdo? De modo algum. Para que tomar 
parte numa manifestação de rua se, no mesmo momento, 
no repouso e na segurança, graças a um aparelho de tele-
visão, assistiremos à sua manifestação mesma, ali onde, 
produzida-reproduzida, ela se oferece à nossa vista em 
seu conjunto, fazendo-nos crer que ocorre apenas para 
que sejamos suas testemunhas superiores? Quantas 
perguntas! No mínimo, é preciso retê-las. Gostaria de 
que a décima primeira pessoa à minha esquerda conti-
nuasse a leitura desta conferência.

Fala em arquipélago: recortada na diversidade de suas 
ilhas e assim fazendo surgir o alto-mar principal, essa 
imensidão muito antiga e esse desconhecido sempre a 

vir que unicamente nos designa a emergência das terras 
profundas, infinitamente divididas. Por aí recupera 
força o eterno desejo: “Mas quem restabelecerá à nossa 
volta essa imensidão, essa densidade realmente feita 
para nós e que, de todas as partes, não divinamente, nos 
banhavam?” Por gentileza, a terceira pessoa à minha 
esquerda pode continuar.

Poema pulverizado: escrever, ler esse poema é aceitar 
vergar o entendimento da linguagem a uma certa expe-
riência fragmentária, isto é, de separação e de descon-
tinuidade. Pensemos na expatriação. A expatriação não 
significa apenas a perda do país, mas um modo mais 
autêntico de residir, de habitar sem hábito; o exílio é a 
afirmação de uma nova relação com o Exterior. Agrade-
cemos a nossa atenção. Poderíamos abrir a conferência 
agora para perguntas, mas elas podem ser feitas na vida 
e não nessa micro-representação da vida. Optamos pela 
experiência e não pela falsa certeza teórica sobre ela. 
Não temos nada a dizer, mas tudo a ouvir. Tenhamos um 
bom dia, e sorte ao país.





LEITOR DE TABACARIA:
a tradição cubana da leitura em voz alta

A leitura nas tabacarias ocorreu pela primeira vez em Havana, em 1865, durante um período de 
mudança radical na história do tabaco, contada por Araceli Tinajero, em O leitor de tabacaria. Nessa 
época, muitas oficinas passaram a ser chamadas de fábricas, devido ao aumento de operários, e 
as pequenas oficinas onde o tabaco era torcido e vendido passaram a se denominar tabacarias. 
Um leitor de tabacaria tem como ofício ler jornais, revistas e literatura aos tabaqueiros enquanto 
trabalham. Mas, ironicamente, foi nas fábricas que os leitores começaram a ler pela primeira vez e 
não nas pequenas tabacarias. Assim, a prática de ler em voz alta rememora os tempos pré-industriais, 
quando ler em “viva voz” era norma e não exceção. Os primeiros leitores foram tabaqueiros que 
se alternavam a cada meia hora para ler, e seus companheiros os recompensavam pelo tempo de 
trabalho perdido. Quem institucionalizou a leitura foi Saturnino Martínez: ele foi tabaqueiro, leitor 
e redator de La Aurora – Jornal Semanal Dedicado aos Artesãos, que era basicamente literário. 

A leitura teve um êxito sem precedentes e rapidamente estava em dezenas de fábricas em Havana. 
Um poema de Alberto Castilla escrito em 1924 traz o ciclo do tabaco e a imagem do leitor de tabacaria: 
“o trabalho nunca foi sinal de estupidez cega. / porque a ele o cinza dos humildes trouxe / um púlpito, 
uma atalaia de cultura, de onde o nobre sermão é a leitura”.

Na oficina, a leitura traz a sensação de fazer parte do “cinza”, parte da fraternidade dos trabalhadores. 
Entre os gregos e na Roma antiga eram abundantes os leitores em voz alta. No entanto, quem 
estabeleceu o ofício da leitura, com horário fixo, foi a Igreja Católica – por isso é adequada a alusão 
ao púlpito. A Regra dos Monges, escrita por São Bento, dedica o capítulo 38 ao “Leitor semanário”:  
“Às mesas dos irmãos não deve faltar a leitura; [...] No oratório, recitem todos, por três vezes, o 
seguinte versículo, iniciando-o o próprio leitor: ‘Abri, Senhor, os meus lábios, e minha boca anunciará 
vosso louvor’; e tendo assim recebido a bênção, entre a ler. Faça-se o máximo silêncio, de modo que 
não se ouça nenhum cochicho ou voz, a não ser a do que está lendo”. E, no capítulo 45, o rigor quanto 
à forma em que a leitura deveria ser feita era tanto que não só aquele que não prestava atenção era 
castigado, mas também o leitor.

A Regra de São Bento foi o guia espiritual de inumeráveis comunidades monásticas por mais de 1500 
anos. Entre os séculos VIII e XI, o trabalho manual nos conventos beneditinos feito por mulheres era 
acompanhado de leitura. Durante toda a Idade Média, a leitura em voz alta foi realizada no âmbito 
monástico e conventual, mas também em espaços públicos como privados. Jean Marie Goulemot, em 
“Da leitura como produção de sentido”, afirma que há realmente uma instituição do corpo que lê. 
Ele lembra que quando era criança, as senhoritas da escola falavam de uma atitude digna para ler: 
“levemente apoiado sobre a mesa, as costas retas, sendo o relaxamento denunciado como forma de 
desprezo pela cultura”. 



Com a invenção da imprensa no século XV, a leitura oral-auditiva não diminuiu, apesar da produção 
e da distribuição de livros ter implicado uma transformação cultural radical. As pessoas estavam 
tão arraigadas ao costume de escutar textos que a leitura em silêncio não se fez costume até séculos 
mais tarde. Desde o século XVII, as oficinas seguiram o modelo conventual ao elaborar uma série de 
regras de conduta. Em quase todas as religiões a palavra falada é tão importante que, por exemplo, 
“a Bíblia se lê em voz alta nas cerimônias litúrgicas, pois sempre se considera que Deus ‘fala’ aos 
seres humanos, e não que lhes escreve”. Quando se institucionalizou a leitura em Havana, as oficinas 
também tinham uma atmosfera conventual e a leitura reforçou esse ambiente religioso ao estabelecer 
um horário de leitura fixo. Ainda que não leram-se textos religiosos, as oficinas se converteram em 
espaços de ambiente monástico, “num púlpito, atalaia de cultura, / de onde o nobre sermão é a leitura”. 

A experiência de leitura em voz alta iniciada em 1865, em Havana, retorna ao século XXI no processo 
de escrita de A história dos meus dentes. Um romance resultado de uma série de colaborações, como 
Valéria Luiselli relata no seu posfácio. Convidada a escrever um texto para o catálogo da exposição “O 
caçador e a fábrica”, na Galeria Jumex, em Ecatepec, um bairro suburbano nos arredores da Cidade 
do México, ela reflete sobre as diferenças entre a vida da galeria e o contexto mais amplo em que a 
instituição está inserida: a galeria possui uma das mais importantes coleções de arte contemporânea 
e é financiada pela fábrica de sucos Jumex, em Ecatepec. Pensando na distância entre o mundo da 
fábrica e da galeria, entre artistas e operários, entre obras de arte e sucos, em vez de escrever sobre, 
Valéria propôs-se a escrever para os operários, num procedimento inspirado nos leitores de tabacaria. 

Assim, a equipe da Jumex organizou um espaço para leitura semanal. Um grupo de operários se reuniu 
para ler os fascículos enviados por Valéria – livretos impressos e distribuídos aos trabalhadores. As 
sessões de leitura eram gravadas e enviadas de volta à escritora, que escutava os comentários e as 
críticas dos trabalhadores e, principalmente, a conversa informal deles após a leitura e discussões. 
Dois trabalhadores fotografaram a galeria e os arredores da fábrica. A fórmula da escrita, como 
Valéria brinca, seria: Dickens + MP3 + Balzac + JPG. Com o fascículo final, os trabalhadores receberam 
uma gravação em MP3. Valéria havia escrito com o pseudônimo de Gustavo Sánchez Sánchez e 
achou importante que eles ouvissem sua voz real. Meses depois, dois dos trabalhadores foram ao 
lançamento do livro, no museu Carrillo Gil, na Cidade do México. Muitas das histórias do livro vêm 
de casos pessoais dos trabalhadores, os debates deles também orientaram o curso da narrativa. Ao 
considerar as contribuições dos trabalhadores, Valéria atualizou a tradição dos leitores de tabacaria. 
De apenas ouvintes passam a ser co-criadores da história que liam. 

A leitura em Havana em 1865: A leitura em voz alta se associa ao analfabetismo, e o setor 
tabaqueiro apresentava um índice de analfabetismo maior comparado a outros setores artesanais.  
No entanto, isso não significava que não tivessem acesso a textos históricos e literários e, sobretudo, 
a jornais, revistas e folhetins. Sem dúvida, a serialização da ficção através do jornal alcançou grandes 
dimensões e, graças a isto, os artesãos europeus (assim como os cubanos neste caso) se nutriram da 
literatura da época. Os jornais diários foram uma espécie de biblioteca ambulante que substituiu a 
literatura de cordel, a qual havia tido um papel importantíssimo na leitura (sobretudo em voz alta) 
das classes artesanais desde os séculos XVII na Espanha, Inglaterra ou França.



Na América Latina, o jornal foi o único tipo de publicação que chegou a todas as classes sociais e 
estimulou o desenvolvimento da leitura e da educação. Como estudiosos sobre o século XIX têm 
demonstrado, foi nos jornais que se deram a conhecer ideias, decisões e perfis políticos da sociedade 
e onde foram transmitidas notícias mundiais e a literatura, tanto popular como nacional. Para os 
redatores, o jornal também era uma espécie de “livro” de texto por meio do qual os setores menos 
privilegiados podiam se educar. Contudo, como fazer chegar seus objetivos àqueles que não sabiam 
ler ou aos que não tinham tempo e nem costume de ler individualmente em silêncio? A única forma 
de fazer isso era através da leitura em voz alta.  

Em grande medida, o jornal era uma espécie de campo de batalha que revelava as disputas ideológicas 
e sociais na então Cuba colonial. [...]. O que mais surpreende não é somente o fato de que se vendiam 
pessoas escravizadas e que o regime permitia, mas que [ao lado desses anúncios] se publicava textos 
escritos pelas mesmas pessoas escravizadas.
 
Fundação de La Aurora, periódico semanal dedicado aos artesãos: Junto com Manuel Sellén, 
que a princípio ocupou a direção, Saturnino Martínez publicou o semanário La Aurora, a partir de 
22 de outubro de 1865. O semanário tinha 8 páginas em duas colunas e foi impresso na oficina de 
Barcina e Cia. A primeira página trazia uma “profissão de fé” que dizia o seguinte: “Quando no seio 
dos povos começa-se a sentir o despontar das ideias de civilização e progresso, não há força possível a 
deter o espírito de impulsão que o anima. [...] Por isso, viemos colocar nosso grão de areia no grande 
edifício que a humanidade ergue. Cosmopolitas por convicção, viemos manifestar nossas ideias com a 
liberdade que nos seja permitida e entre os limites a que está circunscrita uma publicação do caráter 
da nossa. Viemos nos irmanar a esse grupo de obreiros da inteligência que tanto afã manifesta pelo 
adiantamento das ciências e da literatura, e pela difusão das luzes entre as massas da sociedade”.

É evidente que o objetivo do jornal era uma tarefa pedagógica. O semanário era, em grande medida, 
primeiro literário e depois científico, com exceção da primeira página, que geralmente se centrava 
em temas relacionados à educação dos artesãos ou a promover as reuniões nas associações que 
começavam a se organizar entre os trabalhadores.

As leituras e a voz que se dava às pessoas comuns resultavam em discussões sobre a cultura, política, 
conflitos e interesses ambíguos colocados em jogo. Nas tabacarias, podemos dizer que a leitura 
foi capaz de arrebatar os trabalhadores para outro lugar, tirá-los daquela única realidade como 
que os suspendendo enquanto leitores, uma vez que alcançaram até as camadas mais populares e 
desprovidas do saber simbólico.

Para Jean Marie Goulemot, este tipo de análise do leitor é pertinente, porque constitui um dos termos 
essenciais do processo de aprovação e de troca que é a leitura. Chama o leitor e a situação de leitura 
de fora-do-texto, que pode ser definida através de uma fisiologia, uma história e uma biblioteca.

Em toda leitura existe uma posição (atitude) do corpo: sentado, deitado, alongado, em público, 
solitário, em pé, em uma espécie de púlpito improvisado em um seminário, etc. Além das atitudes 



próprias às gerações, aos dados técnicos do ambiente, como a luz, ou climáticos, uma disposição 
pessoal de cada um para a leitura. Somos um corpo leitor que cansa ou fica sonolento, que boceja, 
experimenta dores. Há mesmo uma instituição do corpo que lê. As relações com o livro, isto é, a 
possibilidade de construir sentido, se dão por meio dessas atitudes de leitor. Inversamente, é verdade 
também que o livro indica com frequência (ou incita a escolher) o lugar de sua leitura.

O fora-do-texto é uma história coletiva e pessoal. O que quer dizer que o que construímos como nossa 
história pessoal, singular, pertença, em boa parte de seus aspectos, a uma narração cultural. Goulemot 
entende por história cultural a história política e social, o contexto que molda aquilo que nós lemos. 

O escritor italiano Ítalo Calvino também faz contribuições: “Os clássicos são aqueles livros que chegam 
até nós trazendo consigo as marcas das leituras que precederam a nossa e atrás de si os traços que 
deixaram na cultura ou nas culturas que atravessaram (ou mais simplesmente na linguagem ou nos 
costumes)”. Questão que vai ao encontro do terceiro termo fora-do-texto de Goulemot: a biblioteca, 
que quer dizer que qualquer leitura é uma leitura comparativa. Ler será, portanto, fazer emergir 
a biblioteca vivida, ou seja, a memória e as leituras anteriores e de dados culturais. Poderíamos 
imaginar para um dado grupo uma tipologia de códigos narrativos e tentar montar sua história, 
mostra-se aí uma das dimensões do prazer de ler: que é a da seguridade cultural. Trata-se de textos, 
mas também de todo um sistema de valores que neles estão. Ou seja, a biblioteca cultural serve tanto 
para escrever quanto para ler. Assim como a biblioteca trabalha o texto oferecido, o texto lido trabalha 
em compensação a própria biblioteca. A cada leitura, o que já foi lido muda de sentido, torna-se outro. 

A instituição da leitura nas fábricas de Havana: Os fundadores de La Aurora, sob conselho de 
reformistas políticos como o jornalista e abolicionista Nicolás Azcárate, viram a possibilidade de educar 
os tabaqueiros por meio da leitura em voz alta. A primeira leitura em Havana se deu na tabacaria El 
Fígaro, em 21 de dezembro de 1865, para mais de 300 tabaqueiros. O artigo intitulado “A leitura nas 
oficinas” anunciava o começo das leituras para que os artesãos ocupassem a imaginação com ciência e 
filosofia e defendia não somente a leitura do jornal e das obras “inteligentes”, mas a leitura em voz alta 
como instituição dentro das fábricas. 

A instituição da leitura na Fábrica Partagás: A leitura dentro de uma fábrica tabaqueira só foi possível 
pelo silêncio e pela arquitetura do espaço. Aprender a enrolar tabacos não é fácil, é um ofício que se 
aprende em cerca de nove meses de intenso treinamento. Porém, uma vez incorporado o ofício, pode-
se dizer que, até certa medida, sua execução se torna um tanto monótona e repetitiva. É muito comum 
que se iniciem conversas intermináveis entre os funcionários, sentados lado a lado. Como não haviam 
máquinas e o único ruído que se escutava era o da chaveta, a leitura na tabacaria se fazia possível. 
Ou seja, as oficinas e as escolas se inspiraram no modelo monástico, onde no refeitório os monges se 
sentavam de um só lado da mesa, retangular ou em forma de ferradura, dando as costas à parede e 
voltados para o centro. 

Lilian Kelian e Helena Weffort, responsáveis pelo educativo da 33ª Bienal de São Paulo, lembram 
que, “na língua portuguesa, a palavra ‘atenção’ tem significados que se sobrepõem: a concentração 



da atividade mental num objeto determinado e a concessão de cuidados, gentilezas ou obséquios. 
Embora o verbo ‘atender’ seja transitivo, isto é, um verbo cujo sentido só se completa na presença 
de um objeto [o texto ou a obra de arte], o principal efeito de estarmos atentos se realiza em nós, a 
experiência da atenção em si e já em seus primeiros instantes transforma profundamente o sujeito”.

A cerimônia de inauguração da leitura na Fábrica de Partagás foi assim descrita por La Aurora: “Um 
dos jovens artesãos desta oficina, colocado ao centro daquela multidão de cerca de 200 trabalhadores, 
com voz sonora e clara anunciou que se daria início à leitura de uma obra cujas doutrinas tendiam a 
encaminhar o povo para um fim digno, de nobres aspirações das classes trabalhadoras, de todo um país 
civilizado. E abrindo um volume em fólio maior, começou a ler ‘As lutas do século’ (Las luchas del siglo). 
É impossível louvar a atenção profunda que recebeu, foi ouvido ao longo de meia hora, o turno que o 
correspondeu ler. Ao término, outro jovem tomou o mesmo livro e continuou a leitura ao longo de outra 
meia hora, e assim sucessivamente até às seis da tarde, hora em que todos os trabalhadores deixam a 
oficina… (14 de janeiro de 1866)”. 

O primeiro texto lido passou pelo aval do dono da fábrica, Jaime Partagás, que apoiou a leitura desde 
que pudesse aprovar os textos de antemão. Porém, logo se instaurou uma negociação sobre o que se 
poderia ou não ler, já que eram os próprios tabaqueiros que pagavam o leitor.

Em “The Problem of Reading”, a artista Moyra Davey também pensa sobre a escolha do que se lê. 
Reflete sobre o que significa estar boa parte da vida absorvida em livros, levando em conta o tempo 
limitado, o problema da leitura se torna um problema de exclusão. “Quando nos decidimos por um 
livro, estamos implicitamente dizendo não para incontáveis outros.” Ela acredita que ler e escrever 
são ações conectadas e que, “como leitores, estamos sempre montando significados, assim escrevendo 
nossos próprios textos, tecendo os tópicos e associações a partir de leituras e experiências prévias. 
Mas com isso eu não quero sugerir que ler e escrever são a mesma coisa – escrever é bem mais difícil. 
A questão central que quero colocar é: e se a leitura mais gratificante for aquela que também contém 
os riscos de se produzir um texto próprio?”

Voltando ao texto de Araceli Tinajero e às tabacarias, os trabalhadores se deram a escutar traduções 
poéticas e ensaísticas da língua inglesa e francesa escritas por Chateaubriand, Victor Hugo e Schiller; 
enfim, um mundo da literatura que se não tivesse sido lido em voz alta, talvez nunca teria alcançado 
os ouvidos daquele vasto público. Victor Hugo soube que seus romances foram lidos em uma fábrica 
de Havana, a Partagás, e escreveu uma carta endereçada aos tabaqueiros, agradecendo. A carta foi 
lida em voz alta pelo leitor da fábrica, e, desde ali, se estabeleceu um vínculo entre os ouvintes e o 
autor francês. 

Como se pode notar, os colaboradores do semanário, bons ou ruins, famosos ou não, fizeram ouvir 
sua voz ou a voz de alguém que encorajou os tabaqueiros a continuar estudando. Os redatores de 
La Aurora pensavam que a leitura de literatura, mais que a de política, ajudaria na instrução dos 
trabalhadores e estimulava que aqueles que tivessem frequentado a escola fossem porta-vozes, pois 
mantinham todo o setor tabaqueiro informado sobre o que se passava na cidade ou na província. A 



leitura atualizava sobre aulas particulares ou gratuitas, ou sobre os novos horários das bibliotecas. 
Devido ao esforço e apoio do semanário, foi inaugurada uma “Escola para artesãos”, em 1866, e 
diversas associações de artesãos, de diferentes ramos, foram criadas. Portanto, La Aurora não era 
lido somente em tabacarias, mas em várias sociedades estabelecidas por todo o país. É ainda muito 
provável que os tabaqueiros, em suas casas, reproduzissem e contassem sobre os textos que haviam 
ouvido ao longo do dia, no expediente da fábrica. 

A leitura nas tabacarias foi como um livro aberto, concluiu Araceli Tinajero, como um romance em 
que a trama é muito boa para se acreditar. Em somente seis meses havia se instituído em dúzias de 
fábricas, havia encorajado a abertura de escolas e bibliotecas – o que prova que a leitura em voz alta 
incentivava o artesão a ler também em silêncio, havia formado as bases da organização gremial e 
havia aumentado a produção de tabacos. Porém, a leitura sempre teve antagonistas que a perseguiam.

A luta pela leitura e sua proibição: Desde o início, em 1865, até o final do século XIX, a leitura 
esteve ameaçada, por diversas razões, pelos donos de fábrica e pelo governo colonial: por um lado 
alegavam que distraía os tabaqueiros de seus trabalhos, e por outro estava o terror de educar as 
massas e criar nelas uma consciência crítica e cívica. La Aurora denunciou os donos de fábricas que 
não queriam permitir a leitura nas oficinas e porque maltratavam os trabalhadores. 

A proibição da leitura se deu em 7 de junho de 1866; Francisco Lersundi, então Capitão Geral da Ilha, 
expediu uma circular que proibia todo tipo de reunião que tivesse a ver com a leitura em voz alta, 
tanto na cidade quanto no campo. A questão era política.

A Leitura entre as Guerras: Durante a guerra dos Dez Anos, o massacre, a perseguição, as prisões 
e o terror provocaram a emigração de pobres e ricos, de profissionais, artesãos e camponeses para o 
estrangeiro. E é devido a emigração que a leitura nas oficinas acabou se instituindo também fora de Cuba.

Foi somente em 1880, na fábrica La Intimidad, que se voltaria a escutar a voz de um leitor. Saturnino 
Martínez, que havia deixado o ofício de tabaqueiro para dedicar-se ao jornalismo, foi um dos 
principais líderes do setor operário para o restabelecimento da leitura, apesar da resistência dos 
fabricantes. Em 1884, a leitura havia sido retomada em todas as principais fábricas de Cuba.

Antes do início da segunda e última Guerra de Independência (1895-1898), os tabaqueiros que estavam 
a favor da causa revolucionária viram uma oportunidade de utilizar o púlpito do leitor como um 
espaço para divulgar suas ideias separatistas. O governo logo publicou uma circular, novamente 
proibindo a leitura em 1896. Porém, desta vez tabaqueiros e leitores se uniram e protestaram contra 
a decisão do Governador Regional e Civil. José Porrúa concordou em retirar a lei, com a condição de 
que os donos das fábricas não permitissem a leitura de materiais revolucionários. Entre ameaças, o 
leitor se manteve firme em seu púlpito, e assim sobreviveu através da guerra.

Fim do século, promessa e esperança: Apesar de todas as dificuldades que a leitura das tabacarias 
teve que atravessar desde sua fundação em 1865 até 1898, quando teve fim a Guerra de Independência, 



ao final do século esta era uma instituição que demonstrava perseverança e êxito em Cuba também 
nos círculos aristocráticos e letrados. [...] Foi uma prática necessária e uma contribuição chave na 
evolução cultural da Cuba colonial.

Num artigo do pesquisador Felipe Matos, que encontramos investigando a situação da Ilha de Santa 
Catarina à época dos leitores de tabacaria em Cuba, os dados mostram que, em 1890, Desterro, 
atual Florianópolis, tinha 30.687 habitantes, destes 7.011 sabiam ler e 23.676 eram analfabetos. Em 
Santa Catarina, eram 85,3% de analfabetos em 1872. Neste artigo também se registra uma prática 
comum no início do século XIX no estado catarinense, quando moças soletravam em voz alta a lição 
que aprendiam (provavelmente de professores particulares, que eram alternativa à instalações 
inadequadas e métodos de ensino obsoletos).  

A leitura em voz alta era hábito comum nos salões, nas igrejas, nas sociedades literárias, nos serões, 
em casa. Em meados do século XVIII, em Desterro, era comum que as decisões extraordinárias das 
autoridades locais fossem divulgadas oralmente ao povo, que se reunia para ouvir a publicação do 
“Bando”, ao toque dos tambores. O romance Dona Narcisa de Villar, de Ana Luísa de Azevedo Castro, 
escrito em Santa Catarina em 1839, também demonstra a existência dessa prática de leitura. 

Voltando para Cuba, Ricardo Piglia, num dos textos do livro O último leitor, lembra que: “Há uma 
passagem na vida de Ernesto Guevara sobre a qual Cortázar também chamou a atenção: o pequeno 
grupo de desembarque do barco Granma em 1956  foi surpreendido e Guevara, ferido, pensando que 
está à morte, lembra-se de um relato que leu. Guevara escreve, em Passagens da guerra revolucionária: 
‘Na mesma hora comecei a pensar na melhor maneira de morrer, naquele minuto em que tudo 
parecia perdido. Lembrei-me de um velho conto de Jack London, em que o protagonista, apoiado 
no tronco de uma árvore, toma a decisão de acabar a vida com dignidade, ao saber-se condenado 
à morte, por congelamento, nas regiões geladas do Alasca. É a única imagem de que me lembro’”.

E continua Piglia: “Guevara encontra no personagem de London o modelo de como se deve morrer. 
Não estamos longe de D. Quixote, que procura nas ficções que já leu o modelo de vida que deseja 
viver. Com efeito, Guevara cita Cervantes na carta de despedida a seus pais: ‘Uma vez mais sinto 
embaixo de meus calcanhares as costelas de Rocinante, retomo a estrada com o escudo no braço’. 
Aqui não se trataria apenas do quixotismo no sentido clássico, o idealista que enfrenta o real, mas do 
quixotismo como um modo de unir leitura e vida. A vida se completa com um sentido que se retira 
do que se leu numa ficção’”. 



1.     Esta é uma das poucas fotografias em que Maurice Blanchot foi 
retratado na década de 30
se Blanchot nasceu em 1907
contava vinte e seis anos em 1933
em uma época que se dizia monarquista

à direita
um jornalista à extrema direita
nacionalista & anticomunista,
antidemocrático & antiparlamentar,
anticapitalista & sobretudo, espiritualista,
católico tradicionalista & elitista

me pergunto:
– ser de extrema direita naquela França
dos anos 30 e 40,
assemelha-se em algo a ser
de extrema direita no Brasil em 2019?

também me pergunto se
essa busca de blanchot
seria um desvio primeiro
uma procura para encontrar
algo diferente daquilo que buscava?
blanchot perde suas certezas
e como em um giro
em uma estranha andada de caranguejo
seu primeiro desaparecimento

2.     por transformação de convicções
surge um blanchot
pensador literário de esquerda

– toda busca é uma crise.
– toda busca é uma crise.
um desaparecimento em atos
no segundo ato
escreve:

um desaparecimento em atos
no segundo ato
escreve:



Eu sempre tentei, com mais ou menos razão, aparecer o menos possível. 
Não para exaltar meus livros, mas para evitar a presença de um autor 
que pretendia ter uma existência própria.

blanchot se esforça para apagar
seu próprio rosto, sua identidade:
maurice blanchot, o escritor,
passa a referir a si mesmo
como morto
e suas publicações
como póstumas

o sentimento de suportar o insuportável
como algo que o rodeou a vida inteira
– como a literatura é possível?
perceba:
a pergunta não é o que é a literatura?
mas sim
como ela é possível

para responder – ou não
a essa pergunta
a experiência do fora de blanchot
coloca em xeque a noção de autor
linguagem
experiência
realidade
e pensamento

– há um corpo para cada pensamento?

o fora
é o que leva o pensamento a pensar e realça
o impensável do pensamento
o indizível da palavra
o invisível da visão

linguagem não é meio
é palavra distinta da usual
da cotidiana
ao fundar sua própria realidade



blanchot buscou, na prática
a teoria do desaparecimento do autor
não era visto, não dava entrevistas ou palestras
e muito menos estaria em uma conferência como esta
blanchot organiza seu próprio desaparecimento
para prestar contas apenas a si mesmo
desiste da atuação dos vínculos sociais
um estado de ausência
entre o vincular-se e o nada
coloca-se em um território intermediário
como se já estivesse morto

A morte é base de todo ato de linguagem
Seja literário ou não
Morte promove o dizer e ausência do dizer
Morte presente e ainda por vir

– A morte é o ato final?
– É que, no cotidiano, não nascemos nem morremos: daí o peso e a força
enigmática da verdade cotidiana.
– A morte, nós não estamos habituados.

em sua breve biografia, escreveu:
Maurice Blanchot, romancista e crítico. Sua vida é inteiramente 
dedicada à literatura e ao silêncio que lhe é próprio.

3.     gostaria de ler essas ideias soltas
e fragmentos, em voz alta
mas pensando como blanchot
achei que seria melhor
se eu não aparecesse aqui
porque, afinal de contas
já estou aqui
mas falar, não é ver
então,
em vez de ler
toco esse fragmento
e me torno uma voz gravada



A GENTE SEMPRE ESCREVE O QUE OUVE, NUNCA O 
QUE HOUVE. TUDO COMEÇOU QUANDO TRANSCRE-
VERAM A FALA DE AILTON KRENAK NA CONSTITUINTE.

LEITORX 1: O que nós queremos é que esse percurso 
de compreender permita, em sucessivas superações, um 
modo de conhecimento crítico e próximo ao trabalho 
popular. O manual deseja que melhores níveis de compre-
ender formulem melhor conhecimento. O texto espera 
que x leitorx se apaixone por uma melhor aproximação 
crítica da realidade. Essx leitorx se apaixonará pelo 
prazer da leitura e dominará não apenas o código escrito 
de conhecimento de vida. Apaixonado pela leitura, essx 
leitorx confronta o livro com sua própria experiência. 

LEITORX 2: Nós (50 homens, 50 mulheres e 70 crianças) 
comunidades Guarani-Kaiowá originárias de tekoha 
Pyelito kue/Mbrakay, viemos através desta carta apre-
sentar a nossa situação histórica e decisão definitiva 
diante de da ordem de despacho expressado pela Justiça 
Federal de Navirai-MS, conforme o processo no 0000032-
87.2012.4.03.6006, do dia 29 de setembro de 2012. Rece-
bemos a informação de que nossa comunidade logo será 
atacada, violentada e expulsa da margem do rio pela 
própria Justiça Federal, de Navirai-MS.

LEITORX 3:   Ao ir escrevendo este texto, ia “tomando 
distância” dos diferentes momentos em que o ato de ler se 
veio dando na minha experiência existencial. Primeiro, 
a “leitura” do mundo, do pequeno mundo em que me 
movia; depois, a leitura da palavra que nem sempre, ao 
longo de minha escolarização, foi a leitura da “palavra-
mundo”. A retomada da infância distante, buscando a 
compreensão do meu ato de “ler” o mundo particular em 
que me movia e até onde não sou traído pela memória, 
me é absolutamente significativa. Neste esforço a que me 
vou entregando, re-crio, e re-vivo, no texto que escrevo, 
a experiência vivida no momento em que ainda não lia 

a palavra. Me vejo então na casa mediana em que nasci, 
no Recife, rodeada de árvores, algumas delas como se 
fossem gente, tal a intimidade entre nós – à sua sombra 
brincava e em seus galhos mais dóceis à minha altura 
eu me experimentava em riscos menores que me prepa-
ravam para riscos e aventuras maiores.

LEITORX 4: Ser indígena é ter como referência primordial 
a relação com a terra em que nasceu ou onde se estabeleceu 
para fazer sua vida, seja ela uma aldeia na floresta, um vila-
rejo no sertão, uma comunidade de beira-rio ou uma favela 
nas periferias metropolitanas. É ser parte de uma comuni-
dade ligada a um lugar específico, ou seja, é integrar um 
‘povo’. Ser cidadão, ao contrário, é ser parte de uma ‘popu-
lação’ controlada (ao mesmo tempo “defendida” e atacada) 
por um Estado. O indígena olha para baixo, para a Terra a 
que é imanente; ele tira sua força do chão. O cidadão olha 
para cima, para o Espírito encarnado sob a forma de um 
Estado transcendente; ele recebe seus direitos do alto.

LEITORX 1: Estou me referindo agora à capacidade 
de um bom texto. Ele deve estimular a que x leitorx “se 
oponha” a ele. E haverá uma gostosura dessx leitorx naA 
medida em que se remete à sua própria vida para propor 
questões ao texto. Nesse sentido, x leitorx supera o texto. 
Assimila-o através de propor questões e, tendo assimi-
lado, x leitorx se volta à própria oralidade, se volta à sua 
própria maneira de acercamento  da realidade. Penso, 
Paulo, partindo de algumas das tuas colocações...[...] 
me lembro que as pessoas se referem ao Manual como 
se fosse um prolongamento do corpo, uma espécie de 
ponte entre a mão e as ideias. Creio que este prolonga-
mento do corpo avança na (e pelas) práticas da vida em 
que o Manual é manuseado. [...] O manual me lembra que 



há conhecimento corporal em atos e conhecimento em 
códigos (conceitos escritos, por exemplo). Há diferentes 
formas entre esses dois tipos de conhecimento. Quero 
dizer, há diferentes maneiras de organizar o saber.

LEITORX 2: Assim, fica evidente para nós, que a própria 
ação da Justiça Federal gera e aumenta as violências 
contra as nossas vidas, ignorando os nossos direitos de 
sobreviver à margem do rio Hovy e próximo de nosso 
território tradicional Pyelito Kue/Mbarakay. Enten-
demos claramente que esta decisão da Justiça Federal 
de Navirai-MS é parte da ação de genocídio e extermínio 
histórico ao povo indígena, nativo e autóctone do Mato 
Grosso do Sul, isto é, a própria ação da Justiça Federal está 
violentando e exterminado as nossas vidas.  Queremos 
deixar evidente ao Governo e Justiça Federal que por 
fim, já perdemos a esperança de sobreviver dignamente 
e sem violência em nosso território antigo, não acredi-
tamos mais na Justiça brasileira. A quem vamos denun-
ciar as violências praticadas contra nossas vidas? Para 
qual Justiça do Brasil? Se a própria Justiça Federal está 
gerando e alimentando violências contra nós.

LEITORX 3: A velha casa, seus quartos, seu corredor, seu 
sótão, seu terraço - o sítio das avencas de minha mãe -, 
o quintal amplo em que se achava, tudo isso foi o meu 
primeiro mundo. Nele engatinhei, balbuciei, me pus de 
pé, andei, falei. Na verdade, aquele mundo especial se 
dava a mim como o mundo de minha atividade percep-
tiva, por isso mesmo como o mundo de minhas primeiras 
leituras. Os “textos”, as “palavras”, as “letras” daquele 
contexto se encarnavam também no assobio do vento, 
nas núvens do céu, nas suas cores, nos seus movimentos; 
na cor das folhagens, na forma das folhas, no cheiro das 
flores - das rosas, dos jasmins -, no corpo das árvores, na 
casca dos frutos. Na tonalidade diferente de cores de um 
mesmo fruto em momentos distintos: o verde da manga-
-espada verde, o verde da manga-espada inchada; o 
amarelo esverdeado da mesma manga amadurecendo, as 
pintas negras da manga mais além de madura. A relação 
entre estas cores, o desenvolvimento do fruto, a sua resis-
tência à nossa manipulação e o seu gosto. 

LEITORX 4: A relação entre terra e corpo é crucial. A 
separação entre a comunidade e a terra tem como sua 
face paralela, sua sombra, a separação entre as pessoas e 
seus corpos, outra operação indispensável executada pelo 
Estado para criar populações administradas. Pense-se 
nos LGBT, separados de sua sexualidade; nos negros, 
separados da cor de sua pele e de seu passado de escra-
vidão, isto é, de despossessão corporal radical; pense-se 
nas mulheres, separadas de sua autonomia reprodutiva. 
Pense-se, por fim mas não por menos abominável, no 
sinistro elogio público da tortura feito pelo canalha Jair 
Bolsonaro - a tortura, modo último e mais absoluto de 
separar uma pessoa de seu corpo. Tortura que continua 
- que sempre foi - o método favorito de separação dos 
pobres de seus corpos, nas delegacias e presídios deste 
pais tão “cordial”.

LEITORX 1: O corpo nos remete a conhecimentos que se 
organizam no interior das ações, das práticas da vida. O 
texto (a escrita) nos remete aos conhecimentos organi-
zados no interior de convenções, códigos e conceitos. [...] 
Em um grupo de pessoas, moradores de uma periferia de 
cidade, o cansaço e o desânimo podem se organizar em 
luta. Nesse caso, as pessoas usam o Manual como uma 
ponte entre o cansaço e o futuro mais humano.

LEITORX 2: Nós já avaliamos a nossa situação atual e 
concluímos que vamos morrer todos mesmo em pouco 
tempo, não temos e nem teremos perspectiva de vida 
digna e justa tanto aqui na margem do rio quanto longe 
daqui. Estamos aqui acampados a 50 metros do rio Hovy 
onde já ocorreram quatro mortes, sendo duas por meio 
de suicídio e duas em decorrência de espancamento e 
tortura de pistoleiros das fazendas. Moramos na margem 
do rio Hovy há mais de um ano e estamos sem nenhuma 
assistência, isolados, cercado de pistoleiros e resistimos 
até hoje. Comemos comida uma vez por dia. Passamos 
tudo isso para recuperar o nosso território antigo Pyleito 
Kue/Mbarakay. De fato, sabemos muito bem que no 
centro desse nosso território antigo estão enterrados 
vários os nossos avôs, avós, bisavôs e bisavós, ali estão os 
cemitérios de todos nossos antepassados. 



LEITORX 3: A memorização mecânica da descrição do 
elo não se constitui em conhecimento do objeto. Por isso, 
é que a leitura de um texto, tomado como pura descrição 
de um objeto é feita no sentido de memorizá-la, nem é 
real leitura, nem dela portanto resulta o conhecimento 
do objeto de que o texto fala. Venho tentando deixar 
claro, neste trabalho em torno da importância do ato de 
ler - e não é demasiado repetir agora -, que meu esforço 
fundamental vem sendo o de explicitar como, em mim, 
aquela importância vem sendo destacada. É como se 
eu estivesse fazendo a “arqueologia” de minha compre-
ensão do complexo ato de ler, ao longo de minha expe-
riência existencial. Daí que tenha falado de momentos 
de minha infância, de minha adolescência, dos começos 
de minha mocidade e termine agora revendo, em traços 
gerais, alguns dos aspectos centrais da proposta que fiz 
no campo da alfabetização de adultos há alguns anos.

LEITORX 4: Não há culturas inautênticas, pois não há 
culturas autênticas. Não há, aliás, índios autênticos. 
Índios, brancos, afro-descendentes, ou quem quer que 
seja – pois autêntico não é uma coisa que os humanos 
sejam. Ou talvez seja uma coisa que só os brancos podem 
ser (pior para eles). A autenticidade é uma autêntica 
invenção da metafísica ocidental, ou mesmo mais que 
isso – ela é seu fundamento, entenda-se, é o conceito 
mesmo de funda mento, conceito arquimetafísico. Só o 
fundamento é completamente autêntico; só o autêntico 
pode ser completamente fundamento. Pois o Autêntico é 
o avatar do Ser, uma das máscaras utilizada pelo Ser no 
exercício de suas funções monárquicas dentro da onto-
-teo-antropologia dos brancos. Que diabo teriam os índios 
a ver com isso? Que diabo teriam os índios a ver com isso?

LEITORX 1: É então que acontece a utilidade social de 
um texto. Através dele as pessoas reescrevem seu cansaço, 
reescrevem suas esperanças e formulam propostas cole-
tivas. Propostas que melhoram o jeito de viver. Propostas 
que organizam ainda melhor a ciência da vida que essas 
pessoas trazem em suas práticas. Que te parece isso, Paulo?

LEITORX 2: Cientes desse fato histórico, nós já vamos 

e queremos ser mortos e enterrados junto aos nossos 
antepassados aqui mesmo onde estamos hoje, por isso, 
pedimos ao Governo e Justiça Federal para não decretar 
a ordem de despejo/expulsão, mas solicitamos para 
decretar a nossa morte coletiva e para enterrar nós todos 
aqui. Pedimos, de uma vez por todas, para decretar a 
nossa dizimação e extinção total, além de enviar vários 
tratores para cavar um grande buraco para jogar e 
enterrar os nossos corpos. Esse é nosso pedido aos juízes 
federais. Já aguardamos esta decisão da Justiça Federal. 
Decretem a nossa morte coletiva Guarani e Kaiowá de 
Pyelito Kue/Mbarakay e enterrem-nos aqui. Visto que 
decidimos integralmente a não sairmos daqui com vida 
e nem mortos. 

LEITORX 3: Inicialmente me parece interessante 
reafirmar que sempre vi a alfabetização de adultos 
como um ato político e um ato de conhecimento, por 
isso mesmo, como um ato criador. Como eu, o analfa-
beto é capaz de sentir a caneta, de perceber a caneta 
e de dizer caneta. Eu, porém, sou capaz de não apenas 
sentir a caneta, de perceber a caneta, de dizer caneta, 
mas também de escrever caneta e, conseqüentemente, de 
ler caneta. A alfabetização é a criação ou a montagem 
da expressão escrita da expressão oral. Esta montagem 
não pode ser feita pelo educador para ou sobre o alfabe-
tizando. Aí tem ele um momento de sua tarefa criadora. 
Este movimento dinâmico é um dos aspectos centrais, 
para mim, do processo de alfabetização. Daí que sempre 
tenha insistido em que as palavras com que organizar 
o programa da alfabetização deveriam vir do universo 
vocabular dos grupos populares, expressando a sua real 
linguagem, os seus anseios, as suas inquietações, as suas 
reivindicações, os seus sonhos. 
  
LEITORX4: “Povo” só ‘(r)existe’ no plural - povoS. Um 
povo é uma multiplicidade singular, que supõe outros 
povos, que habita uma terra pluralmente povoada de 
povos. Quando todos -todos, isto é, todos aqueles que 
dizemos “todos” como um grito de raiva e de guerra- 
passaram a se assinar “Fulano Guarani Kaiowá”, era 
como se o Brasil tivesse descoberto outro Brasil. Um 



Brasil que sempre esteve lá, que estava e que continua 
lá. Ou melhor, que está aqui, que é daqui. Os Munduruku 
são daqui. Os Xavantes são nosso parentes. Os Kaiowá 
somos nós. No fim das contas, todo nome é sempre isso, 
uma alegação que pede uma ligação, o apelo a uma outra 
coisa (do) que se é. Nomear é repetir o ser com uma dife-
rença. Este é o método do totem. Não saia ao mato sem 
um. Entretanto, como dizem os Daribi da Nova Guiné 
(apud Roy Wagner): “Um homem é uma coisa de nada. 
Mas quando se ouve seu nome, ele se torna algo grande”.

LEITORAX 1: Quero, Adriano, refletir isso contigo.  [...] O 
corpo expressa suas descobertas, esse corpo se agrupa em 
um grupo e se expõe em movimentos sociais; nesse movi-
mento há expressões de corpos e nossa contribuição inte-
lectual pode se dar no terreno da organização do conheci-
mento. […] Estaremos contribuindo em mais espaços (da 
vida política), ao saber que os grupos populares já sabem. 
Construindo juntos, saberemos melhor. Retomo algumas 
coisas... Me permite, Paulo, retomar e propor ax leitorx 
um resumo. Pensemos os nossos conceitos. O nosso jeito 
de fazer ciência. É o que tu chamas: nosso ato de concei-
tuar é também ato e não apenas manuseio de código (oral 
ou escrito). Conceituar é adentrar, é molhar-se.

LEITORX 2: Sabemos que não temos mais chance em 
sobreviver dignamente aqui em nosso território antigo, 
já sofremos muito e estamos todos massacrados e 
morrendo em ritmo acelerado. Sabemos que seremos 
expulsos daqui da margem do rio pela Justiça, porém 
não vamos sair da margem do rio. Como um povo nativo 
e indígena histórico, decidimos meramente em sermos 
mortos coletivamente aqui. Não temos outra opção esta 
é a nossa última decisão unânime diante do despacho da 
Justiça Federal de Navirai-MS. Atenciosamente, Guara-
ni-Kaiowá de Pyelito Kue/Mbarakay 

LEITORX 3: A palavra tijolo, por exemplo, se inse-
riria numa representação pictórica, a de um grupo de 
pedreiros, por exemplo, construindo uma casa. Mas, 
antes da devolução, em forma escrita, da palavra oral 
dos grupos populares, a eles, para o processo de sua 

apreensão e não de sua memorização mecânica, costu-
mávamos desafiar os alfabetizandos com um conjunto de 
situações codificadas de cuja decodificação ou “leitura” 
resultava a percepção critica do que é cultura, pela 
compreensão da prática ou do trabalho humano, trans-
formador do mundo. No fundo, esse conjunto de repre-
sentações de situações concretas possibilitava aos grupos 
populares uma “leitura” da “leitura” anterior do mundo, 
antes da leitura palavra. Esta “leitura” mais crítica da 
“leitura” anterior menos crítica do mundo possibilitava 
aos grupos populares, às vezes em posição fatalista em 
face das injustiças, uma compreensão diferente de sua 
indigência. É neste sentido que a leitura critica da reali-
dade, dando-se num processo de alfabetização ou não e 
associada sobretudo a certas práticas claramente polí-
ticas de mobilização e de organização, pode constituir-se 
num instrumento para o que Gramsci chamaria de ação 
contra-hegemônica. Paulo Freire 12 de novembro de 1981

LEITORX 4: Nomes dos povos, nomes dos índios, nomes 
de nosso tios. Somos todos como Antônio de Jesus, aliás 
Tonho Tigreiro, aliás Macuncôzo, aliás Bacuriquepa, o 
onceiro de “Meu Tio, o Iauaretê”, o conto espantoso de 
Guimarães Rosa. O mestiço de branco com índia que, 
depois de passar a vida perseguindo o animal totêmico 
de seu povo, o Jaguar, volta para os seus, renega o pai 
branco, desvira branco e vira onça, isto é, revira índio. 
Assume assim o nome da mãe, o nome do tio materno. 
Estamos no matriarcado antropofágico profetizado por 
Oswald de Andrade; mas aqui sob a forma de tragédia. A 
lição do conto de Rosa é sombria: mestiço que volta a ser 
índio, branco mata. E nem lembra o nome. Todo povo é 
um nome. Todo nome é um meme. Uma memória sonora 
que não vai-se embora.



LEITORX 1: “Teoria e prática em educação popular” de Paulo Freire e Adriano Nogueira
LEITORX 2: Carta da comunidade Guarani-Kaiowá de Pyelito Kue/Mbarakay-Iguatemi-MS para o Governo  
e Justiça do Brasil
LEITORX 3: “A importância do ato de ler” de Paulo Freire
LEITORX 4: Três de Eduardo Viveiros de Castro: Aula pública durante o ato Abril Indígena, Cinelândia, Rio 
de Janeiro - 20-04-2016 / “No Brasil, todo mundo é índio, exceto quem não é” / “Somos todos eles: o poema 
onomatotêmico de André Vallias”
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