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Ocimara Balmant

“É preciso acabar com as di-
cotomias e estimular a leitu-
ra sem preconceito, tanto na
infância como na adolescên-
cia. Esse desafio deve insti-
gar o trabalho do professor”,
afirma a argentina Cecilia
Bonjur.

Formada em Letras e espe-
cialista em literatura infantil
e juvenil, Cecilia é crítica de
livros para crianças e adoles-
centes, com atuação na for-
mação de professores e me-
diadores de leitura. Ela este-
ve no Brasil para participar
do seminário Conversas ao
Pé da Página, onde conver-
sou com o Estado.

● Como a senhora avalia o
trabalho de fomento à leitura
que os docentes fazem em
sala de aula? Eles estão prepa-
rados para a tarefa?
Acredito que toda formação
dirigida a professores preci-
sa partir do princípio de que
eles são leitores e acreditar,
de fato, que são capazes de
fazer. Se pensarmos no que
não sabem, no que não têm,
apenas os desvalorizamos. E
não se pode subestimá-los.
Isso não significa tirar deles
a responsabilidade sobre sua
formação, mas ter confiança
no que podem realizar e lhes
dar ferramentas para isso.

● Quais tipos de ferramentas?
É importante criar dispositi-
vos de formação contínua

que deem conta da carência de
formação de base dos docentes,
porque jornadas e cursos cur-
tos são insuficientes. Pode ser
custoso e demorado, mas vale a
pena se pensarmos que a atitu-
de do professor pode determi-
nar se uma criança vai ou não
gostar de ler.

● Mesmo porque esse estímulo
tem diminuído dentro das famí-
lias, não é?
Isso é fato. Há muitas casas
sem livros e sem leitores. Por is-
so, é tão importante que as bi-
bliotecas escolares cresçam,
que seus acervos sejam mais
profundos, que se aproveitem
todas as oportunidades de cons-
truir pontes entre o conteúdo
das salas de aula e a biblioteca.
E estamos em um momento
bom para pensar nessas pontes.

● Por quê?
Porque o problema da leitura
sempre foi menos grave nos paí-
ses com mais possibilidade de
acesso a bens culturais. Mas ho-
je temos um momento migrató-
rio muito grande e, além disso,
o primeiro mundo está vivendo
uma crise econômica que pare-
cia que só pertencia a países po-
bres. A desigualdade está repar-
tida e isso é bom para pensar es-
tratégias mundiais de aumento
do acesso aos livros.

● Não parece difícil conquistar
leitores de material impresso na
era da internet?
Devemos fazer com que os leito-
res tenham acesso aos múlti-
plos suportes e deixar claro que
no mundo das tecnologias não
está todo o conhecimento esta-
belecido. Há algumas limita-
ções que só deixam de existir
quando a aprendizagem é vincu-
lada aos livros. Quando os alu-
nos começam a encontrar os te-

souros e desafios dos livros,
eles se deixam seduzir.

● Daí, a importância do mediador
bem formado...
Sim, porque a criança se deixa
seduzir quando os mediadores
são sedutores, transmitem essa
paixão. Por isso, a importância
do bibliotecário, que é o profis-
sional que conhece tanto os li-
vros quanto os alunos. Porque
o professor conhece os alunos
de seu curso. O bibliotecário
vai além. Ele abre o jogo da des-
coberta e acompanha o cresci-
mento dos leitores dia após dia.
Se houver um trabalho em par-
ceria com o professor, é o cená-
rio ideal para o nascimento de
leitores potentes que podem in-
fluenciar a família toda.

● Com a participação da escola?
Isso. Porque há pais realmente
omissos em relação à leitura e
incentivo aos filhos. Mas mui-
tos deles não o fazem porque
realmente não têm condições
materiais ou por achar que não
têm capacidade, que os bens
culturais não são para eles. É aí
que a escola entra na história, e
as bibliotecas são lugares exce-
lentes para essa manifestação
contracultural que gere confian-
ça e hospitalidade.

● E como fica a seleção dessa
literatura a ser apresentada?
Eu não subestimaria nenhum ti-
po de leitura. Acredito que as es-
colas e as bibliotecas devem re-
ceber os leitores com o mundo
que eles trazem, com as leitu-
ras que têm e, a partir daí, am-
pliar os horizontes, sugerir
aprofundamentos. Se você
opõe o best-seller à cultura cul-
ta, gera outra falsa dicotomia.
Me parece muito mais interes-
sante a convivência de cultura,
a mestiçagem, as hibridações.

● E, no caso das crianças, vale
desafiá-las?
Sim. Entre adultos, há uma fal-
sa impressão de que a leitura in-
fantil deveria ser simples e re-
presentar coisas próximas às
crianças. Essa visão é equivoca-
da e tem a ver com preconcei-
tos e versões simplistas de teo-
rias psicopedagógicas. O profes-
sor não pode agir assim. Ele pre-
cisa saber quem são seus leito-
res e pensar em didáticas mais

profundas e flexíveis, em vez de
simplesmente ignorar o tipo de
leitura que, previamente, ele po-
de considerar inadequada.

● O que é adequado?
Qualquer coisa. Desde que se
considere o leitor como podero-
so, potente. Não se pode esque-
cer, nunca, que a valorização
dos leitores passa por colocar à
disposição deles textos desa-
fiantes, que comovem e colo-

cam para funcionar a inteli-
gência e o coração ao mesmo
tempo. Quando se faz isso, fi-
ca clara a constatação: as
crianças são ávidas leitoras
de mundos estranhos, distan-
tes e metafóricos, e se sen-
tem muito agradecidas quan-
do os adultos as tratam co-
mo gente que pode, que con-
segue. Todo pai e todo pro-
fessor deveria ter isso em
mente.

Memória
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ERNEST BORGNINE * 1917-2012

EDUCAÇÃO
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ATOR AMERICANO MORRE AOS 95 ANOS
Lembrado pelas atuações marcantes em clássicos do cinema e por seus trabalhos para a TV, ganhador do Oscar de 1955 por Marty morreu ontem de insuficiência renal

G anhador do Oscar de
1955 por sua perfor-
mance como protago-
nista de Marty, Ernest

Borgnine morreu ontem na Cali-
fórnia, aos 95 anos, de insuficiên-
cia renal. Mais conhecido por
seu trabalho na televisão, o ator
norte-americano é lembrado no
cinema pelas atuações como vi-
lão, papel que mais combinava
com seu estilo bronco.

Nascido em 24 de janeiro de
1917, em Connecticut, Borgnine
passou dez anos no exército an-
tes de se decidir pela carreira de
ator. Depois de algumas chances
em peças na Broadway, apare-
ceu pela primeira vez como o sar-
gento Fatso do premiado A um
Passo da Eternidade, quando já
tinha 36 anos.

A atuação marcante lhe abriu
portas em Hollywood e possibili-
tou sua participação no papel
principal na comédia romântica
Marty. Na pele de Marty Pilet-
ti, um tímido açougueiro que vi-
ve um romance com a professo-
ra (interpretada por Betsy Blair)
no bairro do Bronx, em Nova
York, ganhou o Oscar de melhor

ator, superando pesos pesados
como Spencer Tracy, Frank Sina-
tra, James Dean e James Cagney.
Marty ainda faturou os prê-
mios de melhor filme, diretor e
roteiro de 1955.

Na sequência da carreira, no
entanto, Ernest Borgnine não
conseguiu se manter como pro-
tagonista, apesar da longa filmo-

grafia – trabalhou sem descanso
por seis décadas até o fim da vi-
da. No currículo, participações
em clássicos como Os Doze Con-
denados (1967) e Meu Ódio Será
Sua Herança (1969).

Na televisão, atuou em diver-
sos seriados, como Agente 86,
Magnum e Plantão Médico. Um
dos últimos trabalhos foi no de-

senho infantil Bob Esponja, em
que fazia a voz do personagem
Homem Sereia.

Ao contrário da maioria de
seus colegas atores que começa-
ram nos palcos, Borgnine afir-
mou que nunca teve o desejo de
voltar ao teatro. “Uma vez que
você cria um personagem para o
palco, você começa a se tornar

uma máquina”, afirmou ao The
Washington Post, em 1969.
“Nos filmes, você está sempre
criando algo novo.”

Em entrevista que deu à agên-
cia AFP, em 2007, Borgnine fez
recomendações a jovens aspiran-
tes à profissão. “Consigam um
trabalho de verdade antes de ten-
tar seguir uma carreira na atua-

ção. Aprendam sobre a vida e em
seguida, sobre seu ofício. E não
usem óculos escuros na tela para
parecerem ‘cool’. Os olhos são o
melhor recurso de um ator.”

Na vida pessoal, Borgnine te-
ve cinco mulheres e três filhos.
Morreu no Hospital Cedars Si-
nai, em Los Angeles, acompanha-
do por sua família.

● A um Passo da Eternidade
(1953)

● Marty (1955)

● McHale’s Navy (1962)

● Conspiração do Silêncio
(1955)

● Os Doze Condenados (1967)

● Meu Ódio Será sua
Herança (1969)

● Fuga de Nova York (1981)

é o número de estudantes universitários que aderiram ao Fundo de
Financiamento Estudantil (Fies) só no primeiro semestre de 2012
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‘É preciso construir
pontes entre sala
de aula e biblioteca’

} será o aumento de 2012 em relação a 2010, quando
caiu a taxa de juro e cresceu o prazo para pagamento

Cecilia Bonjur, especialista em literatura infantil

Momentos. Ernest Borgnine e Grace Kelly na cerimônia da 28ª edição do Oscar; e o ator em fotografia feita em 2009

Leitura. Cecilia Bonjour, especialista em literatura infantil, defende todo tipo de leitura

Educadora acredita que
o professor deve sugerir
leituras desafiadoras,
mas não impor filtros
aos best-sellers
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 9 jul. 2012, Primeiro Caderno, p. A14.




