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Vivianne Muniz Veras1

RESUMO
O texto relata a experiência de um ano do clube de leitura da Associação dos
Bibliotecários e Profissionais da Ciência da Informação do Distrito Federal (ABDF),
que foi criado com o objetivo de proporcionar a integração dos bibliotecários do
Distrito Federal por meio da leitura. Descreve um pouco da história e formatos dos
clubes de leitura, como esse clube foi estruturado e as experiência obtidas como
resultado dos encontros mensais.
PALAVRAS-CHAVE: Leitura em grupo. Clube de leitura.
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“Amor liborum nos unit” (O amor ao livro nos une)2
SOBRE A LEITURA
O ser humano vive de narrativas. A construção da sociedade e da convivência
em grupos se fez por meio dessas histórias contadas.
Toda existência humana é uma vida em busca de uma narrativa. Isto, não
apenas porque ela se empenha em descobrir um padrão com o qual lidar com
a experiência do caos e da confusão, mas, também, porque cada vida humana
é quase sempre implicitamente uma história (KEARNEY, 2012).

Assim, as histórias, os mitos, as lendas e as fantasias, sejam verdadeiras ou
não, são uma forma de escrever a histórias da vida humana e nos ajudam a entender,
explicar e até justificar o mundo em que vivemos. Com o seu registro por meio dos
livros puderam, dessa forma, se perpetuar mais ainda, e serem lidas, relidas e
interpretadas.
Ao passarmos da oralidade para a escrita, ocorreu uma grande disseminação
das narrativas criadas pelos homens e, consequentemente, o desenvolvimento da
leitura.

Lema da International League of Antiquarian
https://ilab.org/what_is_ilab. Acesso em: 30 out. 2020.
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Booksellers.
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“São tantas as possibilidades de construção dos significados no ato de ler
quanto são diversos os modos como nos posicionamos diante do mundo. Em
cada momento de leitura, nosso olhar foca, no texto, aspectos diferentes.
Enxergamos e sentimos cada texto de acordo com o ponto de vista já vivido
ou pretendido, e de acordo com as expectativas em relação ao que lemos e
ao que vamos ler” (SCHMITZ-BOCCIA, 2012, p. 99).

Cada indivíduo, então, vivencia o seu processo de leitura de forma diferente,
trazendo à tona suas experiências pessoais dentro do seu contexto (cultural,
religioso, social etc.). Para cada história lida, uma forma de interpretação.
Apesar da leitura, até então, ter sido propagada por poetas, artistas e
filósofos, como
[...] uma história de palavras de cada indivíduo, enfatizando o papel da
solidão na criação da cultura e do conhecimento) a leitura em grupo e as
atividades de literacia (habilidade de leitura) têm sido igualmente
importantes como parte de nossa história cultural (WILLIAMS, 2017,
tradução nossa).

Existem

ainda

significados

que

estão

subentendidos

no

texto,

propositadamente encobertos pelo autor, fazendo com que o leitor se atente ao que
está além do texto em si, seu léxico e sua gramática. Entender as metáforas, fazer as
conexões históricas, são algumas formas de chegar àquilo que não foi explicitamente
dito no texto.
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Com

essa

riqueza

de

possiblidades

que

a

leitura

proporciona

individualmente, imagine quando fazemos leituras colaborativas, onde se
compartilha descobertas individuais e quando combinadas e trabalhadas em grupo
levam a instigantes interpretações, e até a novas narrativas.

O QUE É UM CLUBE DE LEITURA?
Um clube do livro, também conhecido por outras nomenclaturas, tais como:
círculo literário, clube de leitura e book discussion, é
[...] reunião de pessoas em torno de algum texto, seja ele verbal, não verbal
ou multimodal, com a finalidade de realizar uma leitura compartilhada do
mesmo. As pessoas podem se reunir em diferentes locais, privados ou
públicos, e o compartilhamento de leituras, em se tratando da literatura, é
potencialmente

favorável

à

produção

de

experiências

estéticas

transformadoras (além de favorecer a apropriação da cultura escrita).
(PETIT, 2009, p. 142 apud BIELLA; BORGES, 2014).

Tem a configuração de um clube social onde pessoas normalmente se
encontram para discutir sobre um livro que leram, ou que lerão conjuntamente,
expressando suas opiniões, críticas etc. Comumente, membros de clubes do livro
encontram-se em suas casas, livrarias, pubs, cafés ou restaurantes, entre outros
locais. (WILLIAMS, 2017). Há também clubes do livro online.
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Os clubes de livro têm em comum o caráter social, informal e de interação.
Para alguns casos específicos, como os formados nas escolas (quase sempre em
bibliotecas escolares), têm o objetivo formativo voltado para o incentivo à leitura.
Nesse sentido, o papel da biblioteca é estendido para ser, também, o de mediador da
leitura, conforme consta no Manifesto IFLA/Unesco para biblioteca escolar
(FEDERAÇÃO, 1999).
Os clubes de leitura tiveram suas raízes no século 18. Nos Estados Unidos
surgiram em congregações de puritanos, sempre voltados para leitura de textos
bíblicos. Já na Inglaterra, essas reuniões aconteciam principalmente nos lares, que
segundo Williams (2017), em seu livro The social life of books, serviam de leitura
direcionada a mulheres (como forma de melhorar as suas mentes) ou entre amigos
e parentes (a fim de promover a integração social). O pouco que se sabe desses
grupos veio de diários pessoais. Com o passar do tempo, foram aparecendo grupos
de leitura criados por sociedades literárias, culturais e outros grupos femininos,
como nos exemplos a seguir (OTTO, 2009):
- Em 1634, em um navio que se dirigia a Colony Bay em Massachusetts, Anne
Hutchinson, uma religiosa renegada, organiza um grupo feminino de
discussão para examinar os sermões dados nos serviços semanais,
inaugurando a tradição de discussões analíticas de textos sérios;
- Em 1727, Benjamin Franklin criou a Junto Society, com o objetivo de
debater temas preestabelecidos por meio de 24 questões, sendo a primeira:
você encontrou em algum autor que leu recentemente algo notável ou
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adequado para discutir no Junto, especialmente em história, moral, física,
viagens e outras partes do conhecimento?;
- Em 1849, a livraria Margaret Fuller foi a primeira a patrocinar um clube de
leitura nos Estados Unidos, realizando conversas e seminários para
mulheres utilizando-se do método socrático de análise de questões
filosóficas;
- Em 1996, a apresentadora Oprah Winfrey lançou o primeiro clube do livro
televisionado, criando assim um massivo “boom” de clubes pela nação. Nas
reuniões, o autor às vezes é convidado para fornecer suas perspectivas sobre
seu livro. Oprah é reconhecida como a “mãe dos clubes de leitura” nos
Estados Unidos;
- Na Inglaterra, segundo Paul Kaufman, o primeiro clube foi formado em
1740 em Yorkshire e o Luddenden Library Club, em 1770 (PARR, 2003,
tradução nossa).

Essa variedade de clubes de livro era geralmente fundada com o intuito de
realizar leituras em grupo e, paralelamente, de ser uma atividade social, e seus
membros se reuniam em casas particulares, cafés ou locais públicos (WILLIAMS,
2017). Em geral, os clubes de leitura se reuniam para divertimento onde serviam
bebidas, lanches, jantares e muita conversa acontecia.
Logo, os livreiros, distribuidoras, bibliotecas e escolas passaram, também, a
patrocinar ou organizar clubes de discussão, o que favoreceu a proliferação dessas
atividades em grupo. Na época, as chamadas “bibliotecas circulantes” não eram
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locais tão silenciosos como atualmente o são, mas serviam de pontos de encontro
para diversas atividades culturais, que incluíam grupos de discussão de livros.
Atualmente, as bibliotecas escolares e públicas possuem essa atividade com o
objetivo de ir além da socialização e, assim, desenvolver o hábito de leitura. É
interessante pontuar o papel da biblioteca como uma das fontes originárias de
clubes de leitura, já que sua missão natural é a preservação e a divulgação do
conhecimento, em sua maioria registrado em livros.
O bibliotecário não pode se esquivar da mediação da leitura, visto que o ato
de ler precede o ato de se informar, descobrir e investigar. Portanto, a tarefa
de mediar leitura é tão fundamental quanto disponibilizar documentos
(impressos e eletrônicos) aos leitores de uma biblioteca. (CAVALCANTE;
RASTELI, 2013).

Estima-se que existam mais de 5 milhões de membros de clubes de leitura
nos Estados Unidos (PASSOS, 2017). A sua maioria tem 10 ou mais membros,
segundo Otto (2009), do MinnPost’s Book Club. Outro dado interessante da autora
é que 70 a 80% dos participantes são mulheres. Esse fato parece não ter se alterado
muito ao longo desses últimos séculos. No Brasil, não temos dados sobre as
quantidades de clubes de leitura, mas, em 2014, a editora Companhia das Letras
realizou uma pesquisa em 35 clubes de leitura em 10 cidades brasileiras e constatou
que 3 de cada 4 participantes eram mulheres, aponta Passos (2017).
A forma como esses clubes atuam ou se apresentam é geralmente definida
por quem formou o clube e a escolha de livros geralmente é decidida pelo grupo ou
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por meio de uma curadoria. Algumas regras podem ser estipuladas e acordadas, mas
sempre de forma não restritiva, a fim de deixar os membros o mais à vontade
possível. Algumas orientações podem ser explicitadas aos participantes de modo a
facilitar a exposições de ideias e de opiniões no momento do debate. Um mediador
é sempre recomendado.
No final dos anos 1990, clubes do livro online surgiram como alternativa ao
formato tradicional face a face. Os membros não precisariam se encontrar
regularmente em determinado local, e poderiam se reunir sem sair de casa. Essa
forma de reunião ganhou muita força no ano de 2020 devido à pandemia da covid19, o que forçou as pessoas a permanecerem o maior tempo possível em casa e a
manterem o distanciamento social. Os clubes que já eram atuantes de forma
presencial se tornaram virtuais por meio do uso de ferramentas de reuniões online,
como Zoom 3 , Google Meet 4 e Webex 5 , que permitem que as pessoas falem e
interajam em tempo real. Alguns clubes utilizam as ferramentas Youtube 6 e
Instagram7, cujas reuniões também são online, mas a participação é por meio de um
chat online e estas podem ficar gravadas para posterior acesso.

3

Zoom, disponível em: https://zoom.us/pt-pt/meetings.html. Acesso em: 19 out. 2020.

4

Google Meet, disponível em: https://meet.google.com/. Acesso em: 19 out. 2020.

5

Webex, disponível em: https://www.webex.com/pt/downloads.html. Acesso em: 19 out. 2020.

Youtube, disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=UU96D17oFHc. Acesso em: 19 out.
2020.
6

7

Instagram, disponível em: https://www.instagram.com/?hl=pt-br. Acesso em: 19 out. 2020.
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Cabe destacar também o surgimento de ferramentas de apoio aos leitores,
tais como o Goodreads 8, um site online onde as pessoas podem compartilhar seu
amor pelos livros. Nele pode-se encontrar e compartilhar resenhas, resumos e
acessar catálogos de livros. O site fornece, ainda, indicações de livros
especificamente para clubes de leitura. Criado em 2007 por Otis Chandler,
engenheiro de software e empresário, e Elizabeth Chandler, foi recentemente
comprado pela Amazon. Em 2013, contava com cerca de 20 milhões de membros.

CLUBE DO LIVRO DA ABDF
Em meados de 2019, por iniciativa da presidente da Associação dos
Bibliotecários e Profissionais da Ciência da Informação do Distrito Federal (ABDF),
Luciana Oliveira, recebi o convite para coordenar o Clube de Leitura da Associação.
Nós, bibliotecários, lidamos com a informação diariamente, especialmente em
livros, os quais em nossas mãos são tratados, indexados, resumidos, enfim,
preparados para serem acessados por nossos usuários com a maior facilidade
possível e assertividade. No entanto, quando paramos para nos dedicar ao debate
sobre uma leitura? Foi isso que me motivou a aceitar o convite.
Em setembro de 2019, foi efetuado o lançamento do clube com o seguinte
objetivo:

8

Googlereads, disponível em: https://www.goodreads.com/. Acesso em: 19 out. 2020.
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A ABDF idealizou este clube do livro como forma de aproximar colegas
bibliotecários que tenham paixão pela leitura, com o objetivo de socializar, de
compartilhar e comentar ideias e também por diversão. O livro, matéria prima
de trabalho do bibliotecário, agora não será somente alvo de organização,
catalogação, guarda e recuperação, mas sim uma fonte de inspiração para
uma viagem pelo mundo do saber e dos sentimentos, emoções, recordações
etc.9

Pelos levantamentos realizados, percebemos que os clubes desse estilo são
mais informais. Contudo, entendemos que seria mais confortável para o grupo e a
pessoa responsável pela coordenação, que tivéssemos algumas regras básicas.
Assim foi criado um pequeno texto orientador. Para que o clube pudesse iniciar suas
reuniões fizemos os seguintes preparativos:
1. Criação de um grupo no WhatsApp, intitulado Clube do Livro ABDF. A lista

de participantes foi montada com base em uma lista já existente de
bibliotecários, criada pela Associação, para os quais foi indagado se
teriam interesse em participar em um clube de leitura.
2. Criação de uma logomarca, que personalizasse o clube (Figura 1).
3. Criação de um folder de lançamento da primeira reunião, quando seria

escolhida a primeira leitura (Figura 2).
4. Criação de um texto orientador do clube, a fim de nortear as reuniões.

Muitas dicas de como montar um clube de leitura podem ser encontradas

9

Fonte: https://abdf.org.br/clube-do-livro/orientacoes. Acesso em: 21 out. 2020.
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na internet, mas a intenção era a de desenvolver um texto o menos
restritivo possível, para manter o seu caráter informal e social.
5. Criação de uma página web do clube (https://abdf.org.br/clube-do-livro),

no site da ABDF, onde ficam armazenados: as orientações do clube;
resumo dos livros selecionados em um período anterior à reunião; a
resenha elaborada pelo grupo depois do debate na reunião; e links para
outros clubes de leitura em Brasília.

Figura 1 - Logomarca do clube do Livro

Fonte: ABDF.
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Figura 2 - Folder de lançamento

Fonte: ABDF.

A escolha dos livros é feita por consenso do grupo, com base numa lista de
sugestões, que são postadas no grupo WhatsApp. O mais votado é indicado,
juntamente com a data da próxima reunião (posteriormente passou a ser definida
pelos participantes da última reunião). Não há distinção de temática ou de autor,
desde que não sejam livros técnicos, pois o que se pretende com o clube é sair do
ambiente bibliotecário para ir em direção ao literário. O principal objetivo é
compartilhar a experiência de cada um com a leitura, com a total liberdade de
enveredar por qualquer linha de pensamento e interpretação. Apesar de o clube ser
prioritariamente de bibliotecários, está aberto para convidados. As reuniões
acontecem na sede da ABDF, com a duração de 1h, até no máximo 1h30m, a fim de
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que todos possam melhor se agendar. Até o mês de outubro de 2020 foram
analisados 10 livros.
Todas as sensações, sentimentos, lembranças e críticas despertadas com a
leitura são colocadas ao grupo, onde a troca de informações acontece. Tudo é
anotado e um texto é elaborado pelo mediador, que após ser aprovado pelos
participantes da reunião em questão, é posteriormente publicado no site da ABDF.
Dois pontos se sobressaem após um ano de atuação, com reuniões
praticamente mensais e um total de, como dito, 10 livros lidos. Primeiramente, a
pouca adesão. Apesar do apoio incondicional do grupo de bibliotecárias que
consultamos e as divulgações no site da ABDF e redes sociais, a disposição para a
participação foi baixa, sendo em média 4 participantes por reunião. Mesmo quando
passamos a realizar encontros virtuais devido à pandemia da covid-19, não tivemos
aumento de participação. Felizmente, este fato não foi, de forma alguma, um
empecilho para que um debate profícuo e interessantíssimo ocorresse. O que vai ao
encontro do que foi verificado em outros clubes desse tipo. Por exemplo, o Clube de
Leitura da Associação dos Aposentados do Banco Central (ABACE), que se reúne há
10 anos, tem em média 8 participantes. Esse ponto traz uma vantagem, já que todos
podem participar e expor suas opiniões, tornando o debate tranquilo, sem tumulto
e nem uns falando mais que os outros. É possível, assim, termos contribuições de
cada membro.
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Em segundo lugar, pôde-se verificar, na prática, todas as observações
descritas na literatura sobre o papel da leitura colaborativa como potencializadora
de interpretações ricas, conexões com fatos históricos, pessoais e com outras
leituras. Percebe-se que a leitura faz emergir lembranças pessoais, boas ou não, e
que os participantes se sentem seguros em compartilhá-las com o grupo. Acredito
que o fato de sermos um grupo pequeno tenha facilitado esse despojamento.
Outro indicador interessante, que vem ao encontro dos dados expostos na
literatura, é que o grupo é 100% de mulheres. Como citamos anteriormente, os
clubes têm a tendência a serem compostos, em sua maioria, por mulheres.
Com o advento da covid-19, fomos obrigados a passar as reuniões de forma
presencial para a virtual. A princípio, houve um pequeno estranhamento com
relação à tecnologia, mas após alguns testes nos adaptamos bem ao uso da
ferramenta Zoom. A maior parte das reuniões do grupo ocorreu de forma virtual e
as diferenças detectadas, em relação à reunião presencial foram: a) antes do início
da discussão, houve a necessidade das pessoas falarem um pouco de si, como
estavam se sentindo, mas acredita-se que isso ocorreu devido ao delicado momento
que estávamos passando; b) as reuniões foram mais objetivas; c) houve uma
pequena redução do tempo de discussão. Com relação ao resultado do debate, não
houve diferença marcante, a não ser a falta do calor humano resultado da interação
entre as pessoas a que estávamos acostumadas.
Alguns participantes decidiram incrementar as reuniões com pesquisas
sobre o autor, o livro e as indicações de filmes ou palestras, fato que passou a ser
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constante nas reuniões. A consulta às outras críticas foi comentada pelos
participantes, o que foi positivo para o debate. A riqueza de percepções, apesar de
ser um grupo pequeno, ao serem incorporadas, levaram a uma visão mais ampla,
além do texto propriamente dito. Conexões com momentos históricos e pessoais e
com outras leituras foram colocados. Sentimentos foram compartilhados, até com
muita emoção em alguns casos. Segundo depoimento de um membro do grupo, o
qual não será identificado, passou, em suas próprias palavras, “[...] a ler com mais
atenção não só como passatempo, mas com um critério de observar o estilo do autor,
fazer comparação com outro autor e cada personagem da narrativa”.
Em resumo, a catarse que acontece num debate desse tipo só demonstra o
quanto a leitura, com suas histórias, tem a força de nos levar a mundos diversos, a
sair do nosso “quadrado” e, ao compartilhar esse mundo de ideias e visões, resultou
em novas narrativas que foram disponibilizadas ao público no site da ABDF, num
total de 10 resenhas (Apêndice 1). Sem deixar de lado o caráter social e integrador
que une esse pequeno grupo, as notas mais pessoais colocadas pelos participantes
foram omitidas, ficando apenas no âmbito íntimo do grupo, mas que certamente
impulsionaram boas reflexões.
É interessante comentar que dos 10 livros lidos, oito tratavam direta ou
indiretamente de livros e da leitura (livreiros, leitores, escritores, jornalistas etc.),
sempre demonstrando a sua grande importância na vida dos protagonistas, seja
como forma de fugir de uma realidade penosa ou revoltante, seja como obsessão
intelectual ou como instrumento de inovação. Contudo, afirmo que não foi esse o
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objetivo do grupo, pois a lista foi construída naturalmente, sem qualquer
compromisso temático ou direcionamento. O livro estava no subconsciente de
todos.
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APÊNDICE 1

RESENHAS

AMOR NOS TEMPOS DO CÓLERA

Gabriel
março de 1927 – Cidade

do

José

García
México, 17

Márquez
de

(Aracataca, 6

de

abril de 2014)

foi escritor, jornalista, editor, ativista e político colombiano. Considerado um dos
autores mais importantes do século XX e um dos escritores mais admirados e
traduzidos no mundo, com mais de 40 milhões de livros vendidos em 36 idiomas.
Foi laureado com o Prêmio Internacional Neustadt de Literatura em 1972, e o Nobel
de Literatura de 1982 pelo conjunto de sua obra que, entre outros livros, inclui o
aclamado Cem Anos de Solidão.
(Fonte: https://pt.wikipedia.org/wiki/Gabriel_Garc%C3%ADa_M%C3%A1rquez)
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PARTICIPANTES: Vivianne Veras; Iza Antunes; Maria Tereza Walter
Reunião realizada de forma virtual.
RESENHA: Junte guerra civil, surto de cólera e um amor inalcançável num mesmo
romance e você pode achar que estamos na era do romantismo literário, onde a
essência é a exaltação da emoção, do instinto e da tragédia. Mas é um engano, pois
esse é um romance realista, bem ao gênero que consagrou Gabriel Garcia Márquez.
Baseado essencialmente no relacionamento de seus pais, o autor desenvolve toda a
narrativa de forma fantástica. Ele conta a história de três personagens: Florentino
Ariza, Fermina Daza e Juvenal Urbino ao longo de 50 anos. Florentino nutre um amor
sublime, verdadeiro e inalcançável por Firmina; Firmina e Juvenal, casados por mais
de 30 anos, desenvolveram um amor confortável e seguro nos mesmos 50 anos. A
vida transcorre, Florentino sofre, cresce, tem diversas aventuras amorosas,
amadurece, mas sempre aguardando um dia poder conquistar sua amada, sem
nunca desanimar. Finalmente, quando o marido, Juvenal, morre, ele vê sua chance
de conquistar sua amada.
O livro retrata muito bem dois tipos de amor. O amor de Florentino por Firmina,
obsessão de sua vida, um amor que não se esquece, que ultrapassa qualquer barreira
física e temporal, mas parece irreal. E o outro, um amor que foi cultivado ao longo
dos anos, mas nem por isso menos feliz, que é o amor entre Juvenal e Firmina.
No final, Florentino e Firmina acabam se reencontrando, mas agora preparados para
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viver um amor que supera o pieguismo e a rotina, e que é o resultado da união de
duas almas que se entregam. Eles se veem como realmente são e decidem viver um
Amor real. “[Firmina] pensando em Florentino não como o sentinela desolado da
pracinha dos Evangelhos cuja lembrança já não lhe suscita uma luzinha de saudade, e
sim como é agora, decrépito e descadeirado, mas real [...] [sua]carta tão lírica quanto
as outras, tão retórica como todas, mas apoiada na realidade” (p.246). Outro ponto
interessante do livro é a descrição do amor entre Florentino e Firmina, agora já
idosos. Um amor respeitoso e sensual, ao mesmo tempo, e que começou com uma
forte admiração entre ambos. Demostra assim que o amor não tem idade, o que
muda é a forma de vivê-lo.
É um livro que envolve o leitor, pois não é apena a história de um amor platônico,
mas uma homenagem ao processo de envelhecer, que é uma realidade da qual não
podemos fugir, e com ele amor. Além disso, mistura partes altamente romântica e
outras cômicas; nos apresenta a vida e costumes pouco conhecidos de cidades
Colombianas no final do século. Uma delícia de leitura.
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O APANHADOR NO CAMPO DE CENTEIO
JD. Salinger (Nova York, em 1919 - Cornish, no
Estado de New Hampshire, 2010) foi um escritor
norte-americano. Sua grande realização foi a
criação do personagem Holden Caulfield, um
adolescente desajustado protagonista e narrador
da obra "O Apanhador no Campo de Centeio”
(1951), e por isso considerado ícone da geração dos
anos. Publicou só mais três livros - “Nove Estórias”
(1953), “Franny & Zooey” (1961), "Carpinteiros,
Levantem Bem Alto a Cumeeira e Seymour: uma apresentação" (1963). (Fonte:
eBiografia.com)
PARTICIPANTES: Vivianne Veras; Patrícia de Souza; Iza Antunes, Adelaide Corte,
Carmen Gramacho, Neide Gomes.
RESENHA: O livro foi aclamado pela imprensa, na época, por ter sido o primeiro a
retratar com riqueza de detalhes o pensamento, o comportamento de um
adolescente, do ponto de vista dele próprio, bem como sua forma de se expressar.
Pode-se concluir que o texto tem um pouco de autobiografia, tamanha a precisão dos
relatos.
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De início, o livro parece um pouco chato e enfadonho, ao relatar os diálogos sem
sentido num linguajar grosseiro e agressivo do personagem e seus colegas. Ele
focaliza momentos do cotidiano dos garotos: as brincadeiras agressivas (bullying), a
falta de empatia, a falta de foco, atitudes bobas, etc. Mas, à medida que se vai
prosseguindo na leitura, percebe-se a riqueza de informações repassadas sobre os
conflitos e as incertezas do adolescente.
Holden, o protagonista, é o típico rebelde sem causa. Para quem não viveu esse
momento pode parecer estranho, e o texto nos mostra o que se passa internamente
na mente de Holden. Não é tão diferente dos adolescentes atuais. Para ele nada
parece bom, critica tudo e todos, e seus sonhos são divagações. Ele vive um conflito
que é persistente ao longo do livro: não gosta da escola, se sente incomodado com a
falsidade que o cerca, mas também sente culpa por decepcionar os pais e por isso
evita confrontá-los; Sente culpa por ser rico, mas não sabe como lidar com esse
problema social e com a hipocrisia da classe média alta americana. Ao mesmo tempo
em que exerce sua rebeldia, se preocupa com a família, especialmente a irmã mais
nova. É um rapaz inteligente, gosta de ler (literatura é a matéria onde se sai melhor),
mas como é comum nos adolescentes, não sabe o que quer e onde quer chegar. “Quer
dizer, e tem como você saber o que vai fazer até chegar a hora de você fazer? A resposta
é, não tem como. Eu acho que vou, mas como é que eu posso saber? Juro que é uma
pergunta idiota.” (p.253).
Nota-se também, que ele possui traumas não bem resolvidos (morte do irmão e um
possível abuso sexual). Por ele, manter isso em segredo contribuiu para
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Só perto do final do livro se entende o porquê do seu título. Trata-se de uma música
para crianças, onde o apanhador no campo de centeio é aquele que acolhe as
crianças. Este chega a ser um dos desejos de Holden, ser uma espécie de protetor
das crianças, pois diante da hipocrisia dos adultos apenas as crianças lhe passam
inocência e honestidade. Por isso sua forte ligação com a irmã mais nova. É brilhante
a forma como o autor vai nos mostrando a personalidade desse adolescente, que por
vezes é incoerente, e outras vezes sentimental e carinhoso. O livro não está
desatualizado. A adolescência ainda é um processo de transição muito forte e a
rebeldia e os conflitos apenas mudaram de tema, e se potencializaram com a
facilidade do acesso às drogas e das redes sociais.

AFETOS FEROZES
Vivian Gournick (Bronx, New York, 1935 -

).

Graduada em artes pela City College of New York
em 1957 e mestre em artes pela Universidade de
Nova York. Atuou como repórter do Village até
1977. Autora de diversos livros de ensaios,
memórias e biografias, é uma das lendas vivas do
jornalismo feminista norte-americano, sendo que o
livro em questão foi escolhido, recentemente, pelo
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New York Times com uma das melhores autobiografias já escrita (Fonte: Folha de
São Paulo de 4/12/2019)
PARTICIPANTES: Vivianne Veras; Maria Tereza Walter; Patrícia de Souza; Suelena
Bandeira.
RESENHA: Analisando a relação com sua mãe e a convivência com as mulheres que
participaram de sua formação, Gournick relata momentos de sua vida e que,
consequentemente, contribuíram para a pessoa que se tornou. Embora se recuse a
repetir as escolhas dessas mulheres, também não consegue se desvencilhar
completamente dos comportamentos e visões de mundo delas. As diferenças da
geração de sua mãe e dela se sobressaem, mas ao mesmo tempo a trazem de volta
ao aconchego do que é conhecido. “Vivi naquele prédio entre os seis e os vinte e um
anos de idade. Havia vinte apartamentos, quatro por andar, e na minha memória era
um edifício cheio de mulheres. Mal me lembro dos homens. Eles estavam por toda
parte, lógico — maridos, pais, irmãos -, mas só me lembro das mulheres. […] E eu, a
garota que crescia no meio delas, moldada à sua imagem — as absorvia como se
fossem clorofórmio impregnando um pedaço de pano pressionado contra meu rosto.
Foram necessários trinta anos para entender até que ponto eu as compreendia.”
(GORNICK, 2019, p.11). O livro relata o processo pelo qual passaram muitas
mulheres no final da década de 1950 e início de 1960 até a de 1970, quando o
feminismo evoluiu e ganhou espaço na sociedade. Percebe-se, ao longo do livro, os
conflitos entre as gerações dessas mulheres, e suas dificuldades em se apartarem
das críticas e do preconceito da sociedade. Contudo, a autora combate a mãe com
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suas opiniões, utiliza um vocabulário mais elitista, pois teve mais anos de estudo que
ela e possui visões da vida mais avançadas. A filha tem planos diferentes da mãe, e a
busca em implementá-los requer um esforço, como em todo o conflito de gerações.
Gornick tenta vencer seus dilemas: casar ou não; dedicar-se a uma carreira; viver a
liberdade sexual. O texto retrata, também, uma época de transição, entre o papel
meramente submisso e materno da mulher para uma versão mais livre e audaciosa,
mas no fundo demonstra que, em alguns momentos essas mulheres foram de alguma
forma protagonistas. “Naqueles anos, mulheres como eu eram chamadas de novas,
liberadas, esquisitas (eu mesma preferia esquisita, prefiro até hoje), e na verdade eu
era nova liberada e esquisita durante o dia, sentada à escrivaninha, mas à noite,
deitada no sofá olhando para o espaço, minha mãe se materializava no ar à minha
frente como se dissesse: “não tão rápido, minha querida. Ainda temos assuntos a
tratar.” (GORNICK, 2019, p.156). Mas ambas - mãe e filha - são fortes,
principalmente a primeira, que tem uma personalidade robusta e dominante,
construída ao longo de muitas privações e embates como imigrante, judia e mulher,
em busca de uma vida melhor. Sua força envolve o lar e todos que a cercam.
Sobrepõe a filha, que, por sua vez, busca a liberdade, tentando se diferenciar do
modelo materno. Ela tenta fugir da mãe, mas não consegue se desvencilhar dos
vínculos tão bem entrelaçados. O impasse é: como não nos tornamos nossas mães,
naqueles modos com os quais não concordamos, sem perdermos os laços maternos?
Parece que a autora não consegue. A força da sua mãe é grande. Para o grupo, o livro
ao mesmo desapontou, por ver como a autora se colocou num círculo vicioso que a
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impediu de viver plenamente, especialmente sua vida amorosa. Ela não conseguiu
transcender ou criar um equilíbrio saudável onde pudesse manter a relação com a
mãe e ao mesmo tempo seguir em frente. Ela não percebeu que poderia ter uma
carreira, ser esposa, amante e mãe do seu próprio filho, e não precisaria ser tal qual
foi sua própria mãe.

LIVRARIA MÁGICA DE PARIS

Nina George (Bielefeld, Germany, 1973 - ) Autora do
premiado best-seller “A livraria mágica de Paris”, que
foi traduzido para 37 línguas e teve 1,5 milhão de
cópias vendidas; Publicou mais 28 livros(novelas,
suspenses e não-ficção) bem como centenas de contos
e 600 colunas em diversas publicações. É atuante em
associações e no conselho de autores e tradutores.
(Fonte: http://www.nina-george.com/)
PARTICIPANTES: Luciana Oliveira; Vivianne Veras; Patrícia de Souza; Iza Antunes;
Maria Tereza Walter.
RESENHA: A princípio a história trata de um livreiro incomum, que procura vender
livros de acordo com o perfil ou a necessidade do leitor. Ele desenvolveu (ou já tinha
esse dom) uma capacidade de captar os sentimentos de seus clientes, tais como
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angústia, solidão, frustração, depressão, etc. O dinheiro não é o mais importante
para ele. Apesar dessa sintonia que parece ter com o interior das pessoas, ele mesmo
é uma pessoa solitária, angustiada e depressiva, que busca nesse trabalho
“beneficente” uma fuga de seus próprios tormentos interiores, os quais não quer
enfrentar. Mais adiante, a autora muda o foco do livro para a vida pessoal do
protagonista, traçando todo um caminho de vivências pelas quais ele passa, a fim de
se reconstruir como pessoa e deixar para traz a inércia na qual vivia. Nessa mudança
é que está a intenção da autora. Para ela, apesar de a leitura ser benéfica, em vários
sentidos: traz luz, faz sonhar, motiva, engradece, traz respostas, faz questionar, é
preciso também complementar com a ação. A saída do protagonista para uma longa
viagem, na verdade, não seria uma fuga, mas a busca por colocar em prática tudo o
que leu e experienciou no seu trabalho com as pessoas, na livraria, que tem por
curiosidade ser montada em um barco. O interessante de discutir obras literárias é
que o olhar de cada um é bastante semelhante, em vários aspectos, mas a atração
por este ou aquele detalhe são muito particulares, o que enriquece tanto a história,
quanto aguça as percepções pessoais. Assim, as opiniões do grupo levaram a dois
caminhos interessantes, correspondendo a basicamente duas visões. A primeira,
trata do uso do livro como instrumento de cura interior, de como usá-lo como
suporte na busca por resposta para vencer conflitos ou ajudar a ultrapassar
obstáculos. Lembrou aspectos de biblioterapia, prática conhecida pelos
bibliotecários, que é a terapia por meio, não apenas de livros, mas também por
textos verbais, jogos e imagens. Expõe o uso do livro como forma de conhecimento
pessoal e, porque não, do mundo em que vivemos. Segundo a autora: “Devia ser uma
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obrigação que os governantes do mundo fizessem carteiras de habilitação para
leitores [...] apenas quando lessem dez mil livros estariam próximos da condição de
entender a humanidade”. Esse poder enorme que a literatura tem de fazer sonhar e
viajar é tão forte que também vale para nos fazer compreender nossos próprios
sentimentos e ações, pois os conflitos, as atribulações que retratam os protagonistas
são um espelho de nós mesmos, humanos que somos. As experiências são comuns a
todos. O livro as coloca na nossa frente, por meio de palavras. Pode-se considerar,
enfim, que a informação é repassada, mesmo que de forma literária. Ainda do escopo
dessa visão, observa-se o papel do livreiro, que representa um tipo de mediador.
Aquele que, ao vender o livro, entrega o conteúdo ao leitor. Esse tipo de livreiro, que
procura captar o interesse do leitor a fim de ajudá-lo na escolha do livro adequado
é um papel que quase esteve em extinção. Contudo, parece estar sendo resgatado,
com o retorno das pequenas editoras/livrarias, onde o contato com o leitor é mais
íntimo, mais próximo. Quem sabe ... Mais uma vez fez-se a ligação com o papel do
bibliotecário, mediador entre o leitor e o acervo, entre o conteúdo e a informação de
interesse do leitor. Enfim, o livro com seu potencial escondido em cada página, e os
bibliotecários como mediadores, orientando e ajudando-os a ter acesso a estes. A
segunda visão que resultou desse encontro, tratou da questão da morte. Outro ponto
forte do livro. Fez pensar como as pessoas muitas vezes não sabem como lidar com
o luto. O Protagonista encara a perda da pessoa amada, inicialmente se negando
saber o motivo dessa perda. Mesmo que estivesse escrito em uma carta, ele escolheu
não ler e, assim, evitou a dor de saber o motivo. Finalmente, quando decide ler, ele
descobre as motivações da separação e, novamente, a dor da perda reaparece.
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Assim, ele passa pelo luto por duas vezes. Da primeira, ele se nega a encarar a perda,
mas da segunda vez ele resolve agir, para, enfim, vivenciar o luto. Desse momento
em diante ele parte para uma viagem e passa por diversas experiências, que lhe
abrem o caminho para vencer esse luto e viver novamente. Outro ponto, associado
aos bibliotecários foi a desinformação. Por não ter lido a carta, ele perdeu, por
desconhecer seu conteúdo, ou a informação que ela continha, um tempo precioso, o
que o impediu de viver uma vida plena. E, ao descobrir o tempo que perdeu, as
experiências que deixou de vivenciar e a ausência e ressentimento que o
alimentaram por tantos anos, novamente a dor pesou. Por isso, de acordo com a
autora e que nas discussões percebeu-se, reiterou-se a importância de viver o luto e
a dor que causa. Vivenciá-lo, e não o desprezar. Segundo a autora: “[...] as memórias
são como lobos, não adianta você encarcerá-las pois elas um dia vêm te pegar”. O livro
tem essa magia. Toca em pontos que o leitor, mesmo sem consciência desta
necessidade, estava precisando refletir. Apresenta situações que estão sendo vividas
por quem lê tal qual o livro trata, talvez ajudando a encontrar respostas. Todo livro
tem uma mensagem que chega a cada leitor de forma diferente, por isso as visões
relatadas. A Livraria Mágica de Paris é um romance bem escrito e gostoso de ler.
Para alguns do grupo, ficou faltando uma ligação melhor entre a parte do uso do
livro como instrumento de reflexão e cura e o resgate do autor. Outros acharam que
os tocou profundamente, quando retratou a necessidade de não se deixar corroer,
negando dor.
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De todo modo, não se deve ficar preso apenas aos livros. É preciso também agir, isto
é, vivenciar plenamente, o que se descobre a partir das leituras. Buscar o resgate
pessoal e tentar viver plena e intensamente, mas sempre na companhia de uma boa
leitura!

TERRA SONÂMBULA
Mia Couto, pseudônimo de Antônio Emílio Leite
Couto. (Beira, em Moçambique, África, 1955 - ) é um
escritor, poeta e jornalista moçambicano. Ganhador
do Prêmio Camões de 2013. Foi eleito para a
Academia Brasileira de Letras para a cadeira n.º 5.
Como biólogo especializado em Ecologia, Mia Couto
foi o responsável pela preservação da reserva
natural da Ilha de Inhaca, em 1992. Mia Couto é o
autor moçambicano mais traduzido e divulgado no
exterior e um dos autores estrangeiros mais vendidos em Portugal. (Fonte:
eBiografia.com)
PARTICIPANTES: Luciana Oliveira; Vivianne Veras; Iza Antunes; Adelaide Corte.
RESENHA: O romance conta a trajetória de dois personagens, Muidinga e Thuair,
que se encontram numa estrada destruída pela guerra (Moçambique). Trata-se de
uma paisagem devastada, “[...] em que hienas se arrastam e a tristeza se adensa,
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retirando a leveza das cores”. Os personagens se movimentam em dimensões física e
mítica (sonhos, histórias), mas sempre cercados por um cenário de miséria,
desesperança e desespero. Assim se apresentam Muidinga e Thuair, vagando em
busca de um lugar até avistarem um ônibus queimado. Nesse momento descobrem
os cadernos de Kindzu, o único dos mortos que não tinha o corpo queimado no local.
Para passar o tempo, Muidinga lê as histórias do caderno e ambos viajam pelo
mundo mágico das letras, onde folclores e tradições se misturam à tosca realidade
que os cerca. É através da alternância de narrativa, isto é, entre os cadernos de Kinzu
e as vidas de Muidinga que se dá a trama. Contudo, a terra está sempre presente,
sendo descritas paisagens, folhagens, o mar, o pântano, tudo sempre envolto em
mistério e ao mesmo tempo com reverência. Tuahir, Muidinga e Kindzu são frutos
de seu país, seguem sem rumo certo, desorientados, situação um tanto semelhante
com Moçambique durante a guerra civil. Terra Sonâmbula nos permite imaginar a
situação na qual se encontra o país e os relatos do velho Tuahir, de Muidinga e
Kindzu mostram como é a vida num local tomado pelos horrores da guerra. Lugar
onde sonhar se torna um meio de fuga da cruel realidade. Apesar desse cruel
cenário, o autor compila todo esse relato em forma de prosa poética, de grande
beleza literária, levando o leitor a uma bela viagem pelo território da ficção,
recheado de histórias míticas da literatura oral africana. O autor utiliza, em alguns
momentos, uma linguagem bem próxima da oral, repleta de provérbios, ditos
populares africanos, folclore, fazendo emergir toda a sabedoria das tradições
africanas. Nos faz refletir sobre a dificuldade do povo africano a lidar com a guerra
e sua adaptação ao mundo ocidental. A narrativa do autor, um contador de histórias,
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facilmente nos faz construir as cenas, repletas de detalhes. É um verdadeiro diário
de sobrevivência. O livro denuncia a pobreza, a desestruturação das famílias, o
abandono do povo em uma terra sem lei e os efeitos da guerra. Assim diz o autor: “A
guerra é como uma cobra, que usa nossos próprios dentes para nos morder. Seu veneno
circula agora nos rios de nossas almas. De dia não saíamos, de noite não sonhávamos.
O sonho é o olho da vida. Nós estávamos cegos.” A busca pela identidade, pela pátria,
o distanciamento da tradição e a recuperação desta é o motivo que conduz a
narrativa. Kindzu traz essa marca em seus escritos e ela será relevante também para
Muidinga. Essa identidade tem relação com a terra em que vivem, daí o seu apego a
ela, pois além de ser a fonte de vida, ela também é o elo que os liga à sua cultura. As
pessoas compartilham a terra, uma história, uma cultura, e todo esse arcabouço,
enfim, contribui para construção de sua identidade: “Se um dia eu me arriscar num
outro lugar, hei de levar comigo a estrada que não me deixar sair de mim.”
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A SOMBRA DO VENTO
Carlos Ruiz Zafón (Barcelona, 1963 – Los Angeles,
2020 10 ) é um dos autores contemporâneos mais
reconhecidos da literatura internacional e o escritor
espanhol mais lido em todo o mundo depois de
Cervantes. Formado em Ciência da Informação, só
publicou seu primeiro livro aos 30 anos. Suas obras
foram traduzidas para mais de cinquenta idiomas. Em
1993, tornou-se conhecido com O Príncipe da Névoa,
que forma, com O Palácio da Meia-Noite e As Luzes de Setembro, a Trilogia da Névoa.
Em 1998, publicou Marina. Em 2001, lançou A Sombra do Vento, o primeiro romance
da saga do Cemitério dos Livros Esquecidos, que inclui O Jogo do Anjo, O Prisioneiro
do Céu e O Labirinto dos Espíritos, um universo literário que se tornou um dos os
grandes fenômenos das letras contemporâneas nos cinco continentes. (Fonte:
companhia das letras.com.br)
PARTICIPANTES: Vivianne Veras; Patrícia de Souza; Iza Antunes; Adelaide Corte.
Reunião realizada de forma virtual
RESENHA: Este livro faz parte de um ciclo de romances intitulado “Cemitério dos
livros esquecidos”, e este, especificamente, é uma bela homenagem ao livro e à

NE: O autor faleceu em 19 de junho de 2020, Los Angeles, Califórnia, EUA. Fonte:
https://g1.globo.com/pop-arte/noticia/2020/06/19/carlos-ruiz-zafon-autor-de-asombra-do-vento-morre-aos-55-anos.ghtml. Acesso em: 20 dez. 2020.
10
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leitura, e de como esta é importante para a formação e transformação pessoal de um
indivíduo. É o resgate da leitura e uma reverência ao livro e seus autores. “Poucas
coisas marcam tanto um leitor como o primeiro livro que realmente abre o caminho
até seu coração. As primeiras imagens, o eco dessas palavras que pensamos ter deixado
para traz, nos acompanham por toda a vida e esculpem o palácio em nossa memória
ao qual mais cedo ou mais tarde – não importa os livros que leiamos, os mundo que
descubramos, o quanto aprendamos ou esqueçamos – retornaremos.” (p. 14). Nele são
citados diversos autores e livros, inseridos no contexto dos seus personagens, que na
sua maioria estão com livros em mãos ou relembrando alguma leitura no passado. A
forma de enxertar tudo isso na sua narrativa é primorosa. Trata-se de um romance
dentro de outro romance, onde dois personagens: Daniel e Julian se interligam por
meio de um livro. Um o autor e outro um leitor devotado. Suas peripécias ao longo da
vida se cruzam e se identificam, fazendo o leitor até se confundir, mas tudo em um
enredo brilhantemente costurado. O processo de amadurecimento do personagem
Daniel que busca incessantemente conhecer o autor, Julian, tem como pano de fundo
a leitura, que forma seu caráter, amplia sua visão de vida – tudo influenciado pela
leitura. Fato que também é retrato em outros personagens que possuem força dentro
do romance. O livro aborda vários problemas sociais, mostrando a dramaticidade da
vida das classes pobres, dos renegados políticos, das prostitutas, tendo como elo o
personagem Firmino. Este, apesar de pobre, tinha um espírito culto e cheio de
sabedoria. Ainda cita o bullying, que, no final, é um dos motivos para o surgimento do
vilão da história. Critica a alta sociedade, que por acaso lê menos, levando uma vida
superficial. Vale ressaltar que a arte de ler nunca será perdida, mesmo com o advento
145

da televisão. O autor cita que esse é um ritual íntimo, que não morrerá. Nos
momentos bons e nos mais críticos, a leitura é um alicerce para nos ajudar na
superação e no resgate de nós mesmos. “O livro é um espelho e só podemos encontrar
nele o que temos dentro de nós”. Outro ponto destacado pelo grupo, é o papel do
Cemitério de Livros, que demonstra a importância da guarda e registro dos livros
para fins de recuperação, e, mais ainda, de preservação da memória. O que seria da
humanidade se o seu passado registrado e suas histórias coletadas tivessem sido
perdidos, destruídos a gosto de qualquer indivíduo. É um livro que nos encantou. Um
lembrete da força do livro e da leitura para nossa sociedade, contribuindo para a boa
formação das pessoas, para o senso crítico e para resgate pessoal em tempos de crise.
Segundo Iza Antunes (com a concordância de todas): “Como bibliotecária me senti
dentro do mundo que sempre me vi desde 1963: leitura, sebo, livrarias, bibliotecas. E
mais do que nunca comprovando a importância da leitura como transformadora de
vidas”.
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APRENDIZ DE GUTEMBERG
ALIX CHRISTIE

(Sillicon Valley) possui

dupla

cidadania Americana e Canadense. É graduada em
filosofia pela Vassa College e mestrado e jornalismo.
Com escritora teve como primeiro livro O aprendiz de
Gutemberg seu primeiro. Como correspondente
estrangeiro

trabalhou

para

o

Washington

Post, Guardian, San Francisco Chronicle, e o Salon.com
e faz resenha de livros para o The Economist. (Fonte:
https://www.sabado.pt/gps/detalhe/entrevista-a-alix-christie-gutenberg-nao-foi-um-genio-solitarionao-fez-tudo-sozinho)
PARTICIPANTES: Iza Antunes; Patrícia de Souza; Adelaide Corte; Vivianne Veras.
Reunião realizada de forma virtual.
RESENHA: Um romance extraordinário que relata a vida no século XV e as mudanças
que transformariam para sempre a Europa. Dentre elas está a ascendência da
burguesia, que então começava a se impor perante a nobreza e o clero, sendo este
último o detentor do conhecimento da época. Em meio a tudo isso, encontra-se em
processo de gestão a criação de um dos maiores inventos da humanidade, a
impressão, por Gutenberg, narrado a partir de um de seus aprendizes, Peter
Schoeffer. Mostra que, segundo a autora, Gutenberg não foi um inventor solitário
como é apresentado em diversos livros e artigos históricos, mas que houve uma
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combinação de experiências entre seus aprendizes e trabalhadores da tipografia,
que o ajudaram a aprimorar este valioso invento. A narrativa mescla dados
históricos com ficção, regada com muito suspense, fazendo deste um romance
bastante palatável, mesmo com as informações técnicas relacionadas a editoração,
tais como tipografia, materiais de impressão etc. Traz à luz um cenário bastante
plausível, onde existiria uma equipe com expertises distintas, trabalhando de forma
disciplinada e coesa, para que tal empreendimento pudesse ter sucesso. O dia a dia
da oficina é muito interessante, mas em alguns momentos fica cansativo, é preciso
um pouco de paciência. Relata, também, os desafios que tiveram de transpor,
principalmente em se tratando de uma criação inédita e da necessidade de mantê-la
em segredo, numa sociedade restrita, muito bem conduzida e controlada pela igreja.
Outro ponto interessante do livro é a descrição da personalidade de Gutenberg,
exigente, chato, mesquinho e passional, fato que é bem típico dos gênios, que ele
decididamente foi. É inacreditável que tenha obtido um sucesso de tamanho peso,
imaginando que conseguiu imprimir, de uma forma relativamente rudimentar, um
livro de 2.282 páginas.
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O ENCONTRO MARCADO
Fernando Tavares Sabino (Belo Horizonte, 1923 2004) foi um escritor, jornalista e editor brasileiro.
Bacharelou-se em Direito pela Faculdade Nacional de
Direito, em 1946. Viveu dois anos em Nova Iorque,
onde trabalhou como auxiliar no Escritório Comercial
do Brasil. Nesse período, escreveu crônicas semanais
para o Diário Carioca e o Jornal. Recebeu diversos
prêmios, entre eles, o Prêmio Jabuti pelo livro "O
Grande Mentecapto" e o Prêmio Machado de Assis, da Academia Brasileira de Letras.
Foi condecorado com a Ordem do Rio Branco, no grau de Grã-Cruz, pelo governo
brasileiro. (Fonte: eBiografia.com)
PARTICIPANTES: Vivianne Veras; Iza Antunes; Adelaide Corte.
Reunião realizada de forma virtual.
RESENHA: O Encontro Marcado é o primeiro romance de Fernando Sabino, escrito
em 1956, nitidamente inspirado em muitos momentos de sua própria vida, seja na
adolescência, seja como escritor, especialmente sobre a angústia que envolve o
processo de escrever. O livro conta a história de Eduardo Marciano, um garoto de
inteligência acima de média e que possui uma curiosidade e obstinação aguçadas e,
com isso, desenvolveu formas de manipular as pessoas para conseguir o que quer.
Esse espírito de busca de conhecimento e dedicação também o leva a momentos de
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entrega obstinada, que está presente na conquista de uma namorada, no seu apego
aos compromissos firmados e no anseio por ser o melhor, aliado a uma pressa de
conhecer e vivenciar tudo de uma vez. Descobre a literatura ainda jovem, e seguindo
seu perfil obsessivo, leu tudo o que podia. Na adolescência, se junta aos amigos Hugo
e Mauro, e curtem a vida regada a muita estripulia e confusão, mas com os quais
compartilha muita literatura, debates filosóficos, entremeados de citações de
escritores e de poetas. Resolve ser escritor, mas ao longo da vida, apesar de toda sua
obstinação, nunca consegue exercer o ofício e realizar o sonho de escrever uma obra
prima. No transcorrer dos anos, Eduardo vive como se fosse arrastado pelos
eventos: se casa, faz novos amigos, consegue um emprego fixo, mas se vê envolto
numa eterna insatisfação, que o persegue e o faz depressivo. Como ele mesmo
reflete: “Há uma festa em minha alma por onde a substância do que sou está sempre
me escapando, mas não vejo onde nem porquê.” (p.153). O grupo apreciou muito o
livro, e chegamos a nos divertir muito com os diálogos e as trapalhadas dos três
jovens amigos, cheios de ilusões, críticos do mundo, especialmente dos adultos e
esbanjando arrogância, bem típica dessa fase da vida. Não pudemos deixar de fazer
um paralelo com o livro já debatido neste Clube do Livro, que é “O Apanhador no
Campo de Centeio” (que faz um quadro de um adolescente no final da década de 40),
cuja temática também é a de um adolescente em busca de afirmação. Ambos os
protagonistas são inteligentes, bons alunos, amantes de boa literatura, mas são
arrogantes e estão sempre criticando a sociedade, se achando os donos da verdade.
Contudo, estão sem rumo e insatisfeitos, não encontram seu lugar no mundo,
levando-os a apresentarem sintomas depressivos, que no caso do Eduardo
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(Encontro Marcado) lhe acompanharão até a meia idade. No Encontro Marcado os
personagens não são adolescentes. São jovens, que gostam de ler, mostrar e recitar
trechos de obras de seus autores favoritos, que, na década de 40, quando acontece a
Grande Guerra Mundial, foi rica em pensadores que questionavam e influenciaram
muito

os

jovens

intelectuais

dessa

época.

Eduardo

Marciano

busca

desesperadamente um sentido para a sua vida. O romance se passa, uma boa parte,
na vida boêmia e intelectual dos personagens que vivem na capital de Minas Gerais,
e é um passeio por bares, praças e logradouros da cidade. Já adulto, Eduardo vive
sendo levado pelos acontecimentos, na ilusão de um dia realmente se tornar
escritor. Após o seu casamento, Eduardo se torna mais e mais reflexivo e
introspectivo. Vive a eterna angústia de não ser o que havia pretendido. Ao mesmo
tempo, não se esforça para mudar os rumos da sua vida. Muitos críticos alegam que
Eduardo na verdade é o próprio Sabino, descrevendo as angústias do autor no
processo de criação de uma obra. Percebemos que o texto parece ter um pé no
existencialismo, estilo literário preconizado na década de 40, principalmente por
Jean-Paul Sartre, pois temas como morte, suicídio e as angústias sobre a existência
humana são recorrentes ao longo do livro. Tanto o caráter arrogante do
protagonista quanto os sentimentos depressivos marcam sua presença no texto. “O
diabo desta vida é que entre cem caminhos temos que escolher apenas um, e viver com
a nostalgia dos outros noventa e nove.” (p. 44). Mas, e quanto ao encontro marcado?
No começo da amizade dos três amigos, eles marcam um encontro para 15 anos
depois, mas só Eduardo comparece. No entanto, fica a dúvida, será que esse encontro
se refere a um encontro físico? O grupo levantou algumas respostas: poderia ser com
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a morte, a que todos temos agendado desde que nascemos, mas não sabemos
quando; ou seria o encontro do protagonista com ele mesmo, aquele compromisso
que ele e cada um de nós tem consigo mesmo. O final do livro dá uma pequena dica
quando, pela primeira vez Eduardo resolve atender o conselho de um monge (amigo
de infância) e resolve parar para refletir, e ao entrar no mosteiro, diz: “[...] Vim por
um ou dois dias, depois [....].”

HIBISCO ROXO
Chimamanda Ngozi Adichie ( Enugu, Nigéria, 1977). Cursou medicina da Universidade da Nigéria e
mestrado em escrita criativa na Johns Hopkins
University, em Baltimore, e estudou História
Africana na Yale University. É autora dos romances
Meio sol amarelo (2008) - vencedor do Orange
Prize, adaptado ao cinema em 2013, Hibisco roxo (2011) e Americanah (2014), além
da coleção de contos No seu pescoço (2009), todos publicados no Brasil pela
Companhia das Letras. Sua obra foi traduzida para mais de trinta línguas e apareceu
em inúmeros periódicos, como as revistas New Yorker e Granta. Chimamanda vive
entre a Nigéria e os Estados Unidos. (Fonte: Companhiadasletras.com.br)
PARTICIPANTES: Vivianne Veras; Iza Antunes; Adelaide Corte.
Reunião realizada de forma virtual.
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RESENHA: O livro conta a história do desmoronamento de uma família nigeriana de
posses, extremamente religiosa, que fora estruturada com base no controle, na
violência e no abuso do pai, Eugene. Ela é contada sob o ponto de vista da filha mais
nova de 14 anos, Kambili, que nos mostra essa manipulação familiar, que se estendia
até a comunidade ao seu redor, tendo em vista que o pai era um empresário rico e
detinha um grande poder econômico sobre a localidade. Kambili enxerga o mundo
da forma limitada devido regime ao qual foi submetida pelo pai, mas mesmo assim
consegue captar algumas informações aqui e ali e perceber, em pequenos detalhes
do dia a dia, coisas estranhas que a incomodavam, já que muito pouco obtém da mãe
e apenas uma pequena dose de Jaja, seu irmão. Nada é discutido na casa ou
contestado, que não seja predeterminado pelo pai, que via a família como um objeto.
Contudo, após conseguirem passar alguns dias na casa da tia Ifeona, irmã do pai, algo
muda para sempre nos jovens irmãos. O silêncio é rompido e uma brecha do véu que
os encobria, separando-os da realidade do mundo em que viviam se abre e
mudanças dramáticas acontecem. “Em Nuska começou a romper o silêncio. A rebeldia
de Jaja era como os hibiscos roxos experimentais de tia Ifeona: raros, como cheiro de
liberdade, uma liberdade diferente daquela que a multidão, brandindo folhas verdes,
pediu na Government Square após o golpe. Liberdade para ser, para fazer” (p. 20). O
romance mistura ficção com realidade, não tanto autobiográfica, mas de pessoas e
da vida diária da autora, que é nigeriana. Mostra a complexidade de uma sociedade
que no passado foi dominada e vilipendiada por colonizadores, e hoje vive ainda
conflitos internos como resultado de diversos golpes militares pelo poder, em meio
a uma desmedida corrupção. A autora deve ter presenciado muitos acontecimentos
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retratados no livro, talvez por isso tenha conseguido colocar tanta vida nele e nos
remete a um mundo desconhecido que é a Nigéria e a África com um todo. Ela parece
fazer um paralelo entre a dominação familiar que sofre a protagonista com a
dominação do seu próprio país, que começou com os portugueses e depois passou
para os britânicos e só tendo sua independência em 1960. O texto coloca de forma
forte e realista o mal que a imposição cultural dos colonizadores faz a um país e à
sua cultura, tal como o mal que o pai fez para sua família, principalmente os seus
filhos. As expressões culturais são taxadas como de segunda categoria e primitivas;
a religião natural é desrespeitada; toda a leitura é substituída pela estrangeira, a
começar pela definição da língua inglesa como língua oficial. Toda essa agressão à
cultura e aos costumes é repetida no ambiente da família, e o pai faz questão de
separar os filhos de todo o convívio com a vida nigeriana, que é representada pelo
avô que nunca trocou seus valores pelos estrangeiros. Outra crítica que faz é sobre
o papel da religião. Como os missionários religiosos, cristãos em especial, se
instalaram na África. Vêm com a intenção de ajudar esse povo pobre e supersticioso
por meio da catequização, mas que, em realidade, impõe sua religião em detrimento
às crenças locais. A forma agressiva dessa internalização é replicada na imposição
do pai à mulher, aos filhos e à sua comunidade (as pessoas o seguem mais pelo poder
econômico que o pai exerce do que pela fé em si). Seja na forma de colonização, seja
na conversão religiosa, vemos o perigo da visão única da realidade sendo imposta.
Mas há uma resistência, sempre haverá. O avô e a irmã, Ifeona, não concordam com
a forma de vida da família e por isso foram banidos por Eugene. O convívio com eles
é extremamente restrito. Mas é com esses personagens que temos acesso à real
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cultura nigeriana: festas religiosas, alimentação típica, suas crenças e rezas. Ifeona
se converte ao cristianismo, mas mesmo assim não corta a sua ligação com a cultura
e crenças do seu país, o que demostra como é possível a convivência do que é de fora
com o que é local. Ela consegue ter várias visões. Esta opção nunca foi cogitada por
Eugene, do mesmo modo como não foi para os colonizadores. Outro destaque é de
como as crianças são facilmente influenciadas e até doutrinadas pelos pais. A família
era totalmente limitada pela religião e controlada por padrões de perfeição. A
família de Ifeona, por outro lado teve acesso à modernidade estrangeira, mas com
valores africanos fortes e criados com liberdade de escolha. Enquanto Eugene só
tinha uma visão do mundo, a da irmã estava aberta para o mundo. A religião para
ela era apenas uma forma de expressão da fé, ao passo que para o pai era usada para
encobrir sua personalidade cruel, até um pouco sociopata, tal como fizeram os
missionários que o educaram. O livro é brilhante em demonstrar o choque cultural
que viveu a Nigéria e outros países africanos, e o choque de Kambili, que venerava o
pai, sua única fonte de informação do mundo perante a realidade (para a qual ela
sempre esteve aberta, em seu subconsciente). Apesar do quão cruelmente os
colonizadores se impuseram sobre a cultura desse país, quase aniquilando-a, este
tenta se reerguer, mesmo que com dificuldade. Assim também deve fazer Kambili.
Recomendamos fortemente para quem quer ter outra visão da África.
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MEMÓRIAS PÓSTUMAS DE BRÁS CUBAS
Machado de Assis (Joaquim Maria Machado de Assis, Rio
de Janeiro 1839 - 1908). Jornalista, contista, cronista,
romancista, poeta e teatrólogo. É o fundador da cadeira
nº. 23 da Academia Brasileira de Letras. Velho amigo e
admirador de José de Alencar, que morrera cerca de
vinte anos antes da fundação da ABL, era natural que
Machado escolhesse o nome do autor de O Guarani para
seu patrono. Ocupou por mais de dez anos a presidência
da Academia, que passou a ser chamada também de Casa de Machado de Assis. A
obra de Machado de Assis abrange, praticamente, todos os gêneros literários. Na
poesia, inicia com o romantismo de Crisálidas (1864) e Falenas (1870), passando
pelo indianismo em Americanas (1875), e o parnasianismo em Ocidentais (1901).
Paralelamente, apareciam as coletâneas de Contos fluminenses (1870) e Histórias da
meia-noite (1873);

os

romances Ressurreição (1872), A

mão

e

a

luva (1874), Helena (1876) e Iaiá Garcia (1878), considerados como pertencentes
ao seu período romântico. A partir daí, Machado de Assis entrou na grande fase das
obras-primas, que fogem a qualquer denominação de escola literária e que o
tornaram o escritor maior das letras brasileiras e um dos maiores autores da
literatura de língua portuguesa, reconhecido no mundo das letras. (Fonte:
Academia.org.br)
PARTICIPANTES: Iza Antunes; Adelaide Corte; Patrícia de Souza; Vivianne Veras.
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Reunião realizada de forma virtual
RESENHA: Romance inaugural do realismo no Brasil, refletindo a fase mais madura
de Machado de Assis, conta a história de Brás Cubas, um representante da elite do
Rio de Janeiro no período do império de D. Pedro I, que aproveita que está morto
para escrever suas memórias e nelas criticar a sociedade da época. Como está morto,
pôde se desfazer das aparências para satirizar a tudo e a todos, mostrando quem ele
realmente era. Nesse relato ele não poupa nem a si próprio, como declara: “Não
alcancei a celebridade do emplasto, não fui ministro, não fui califa, não conheci o
casamento. Verdade é que, ao lado dessas faltas, coube-me a boa fortuna de não
comprar o pão com o suor do meu rosto.” (p. 386). O ineditismo do romance está no
fato de utilizar um defunto-narrador, que, sem papas na língua, descreve os
pormenores da vida vazia e superficial da alta sociedade, inclusive da classe política,
onde todos vivem de favores, de fofocas e do ócio. Isto faz a narrativa ser tão jocosa
e mordaz. Muitas frases são hilárias: “Pobre destino, onde andarás agora grande
procurador dos negócios humanos.” (p.169). “Matamos o tempo, mas este nos mata”
(p.315). “Creia em ti, mas não duvides dos outros.” (p. 315). Em alguns aspectos a
descrição desses comportamentos da época não diferem dos dias de hoje, pois
sabemos que ainda existem homens assim: ricos, perdulários e fúteis, conhecidos
como “playboys”. Quem não lembra de Jorge Guinle (nunca trabalhou e detonou toda
a fortuna da família). Assim é o caráter universal e atemporal dos personagens
machadianos. Machado de Assis é um mestre em analisar a alma humana. Esta que
transita entre os dois extremos de sua dualidade, isto é, a capacidade de realizar o
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bem e o mal. Apesar de Brás ser medíocre em toda sua existência, até perverso e
insensível em alguns momentos, não conseguimos odiá-lo, mas sim, temos pena.
Todos nós temos um pouco de Brás e se não nos atentarmos, seremos iguais.
Percebemos no texto uma visão um tanto pessimista do autor com relação ao ser
humano, retratando com mais intensidade aspectos negativos, tais como: egoísmo,
insensibilidade com a dor do outro, ganância, interesses escusos e etc. Tanto que ao
final Brás Cubas ressalta apenas um ponto positivo em sua vida “Não tive filhos, não
transmiti a nenhuma criatura o legado da nossa miséria.” (p.386). Porém,
acreditamos que o que Machado nos quis passar neste romance é que é preciso fazer
algo marcante em nossas vidas e de valor para alguém. Pode servir como um alerta
para que aproveitemos que ainda estamos vivos para reavaliarmos o que fizemos e
planejemos melhor o que pretendemos fazer das nossas vidas daqui para frente.
Além de tudo, o texto é maravilhoso. Escrito num português casto e com um
vocabulário variadíssimo, cuja leitura deve ser acompanhada de um dicionário (para
quem tiver paciência). É uma verdadeira aula de português. Por tudo isso é um
verdadeiro clássico.
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