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AgrAdecimentos

O texto apresentado neste livro é resultado da pesquisa realizada 
durante o período de doutoramento, que concluiu mais um ciclo na 
história de um garoto que desde criança admirava seus professores, 
que sempre foi fascinado por uma lousa e por um giz, que dava aulas 
na infância para o seu cachorro e que muito cedo se decidiu pelo 
caminho da docência e das Letras, seduzido pelo poder das palavras, 
tanto no nível linguístico quanto literário – um ciclo na história de al-
guém que cursou toda a sua trajetória acadêmica em instituições públi-
cas de ensino e que se tornou o primeiro mestre e doutor de sua família. 

As páginas que seguem são resultado de horas de leituras e relei-
turas, análise, interpretação, revisões, reflexões, esforços para orga-
nizar e transmitir as ideias da mente para o papel. A pesquisa, apesar 
de envolver a participação em eventos e diálogos entre os pares, em 
última instância, é um trabalho solitário: o pesquisador, a tela do 
computador, o cursor piscando, os livros, os textos, as referências... 

Desenvolver um trabalho na pós-graduação é, de alguma forma, 
adentrar um labirinto, pois exige delimitar um tema que tenha con-
tribuição relevante para a área, escolher caminhos interpretativos, 
selecionar obras diante de uma vasta fortuna crítica, analisar, muitas 
vezes, textos de gigantes da literatura mundial sobre os quais muito 
já se escreveu, lidar com prazos, com incertezas e ter de conciliar o 
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processo de escrita com inúmeras atividades, pois a vida e o tempo 
não param e nem sempre permitem a dedicação exclusiva à pesquisa. 

Produzir um estudo crítico na pós-graduação requer um inves-
timento tanto intelectual quanto emocional. É redigir parágrafos 
em um dia e refazê-los no dia seguinte, é lidar com a autocobrança, 
sensação de fracasso, incompletude e insegurança, mas é também 
festejar pelos trechos em que você tem certeza de que encontrou as 
palavras certas para transmitir o que desejava, é celebrar cada linha, 
cada etapa concluída do desenvolvimento do texto. É ter a consciên-
cia de que mesmo que o trabalho represente uma gota, ela se unirá a 
outras e ajudará a formar o mar de conhecimento.

Apesar das dificuldades, a pesquisa proporciona a possibilidade 
de trilhar um caminho marcado por profundas descobertas, apren-
dizado, crescimento intelectual e humano. Sem dúvidas, o saldo é 
positivo, e a experiência, prazerosa e enriquecedora. 

Expresso minha gratidão a todas as pessoas que com sorrisos, pa-
lavras encorajadoras, orações, vibrações positivas e contribuições de 
ordens diversas teceram um fio de Ariadne que auxiliou a orientação 
pelos meandros e obstáculos que marcaram a produção deste livro. 

A Deus, por guiar sempre os meus passos, conceder-me saúde, 
coragem e sabedoria e me permitir chegar até aqui.

À minha família: minha mãe (in memoriam), mulher batalhadora, 
que me ensinou a não reclamar da vida, a ver o lado bom das coisas 
e a jamais desistir; meu pai, que não mede esforços para ajudar, pelo 
exemplo e bom coração – ambos, mesmo tendo um grau de escola-
ridade pequeno, sempre me incentivaram a estudar; meus irmãos, 
por estarem sempre dispostos a ajudar, pela torcida e apoio incon-
dicional; meus sobrinhos, pelos momentos de alegria e de orgulho 
que me dão.

À minha orientadora, dra. Sandra Aparecida Ferreira, por ter 
me conduzido desde a iniciação científica até o doutorado; pela 
amizade, confiança, paciência, compreensão, conversas agradáveis e 
tranquilizadoras, por me ensinar a manter a serenidade e o respeito 
em qualquer situação. Será sempre para mim uma referência pessoal 
e profissional inspiradora.
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Aos professores dr. Antônio Roberto Esteves (de quem tive 
o prazer de ser aluno na graduação, que me apresentou a Jorge 
Luis Borges em suas aulas e acompanhou minha trajetória na pós-
-graduação), dr. Márcio Roberto Pereira, dr. Edvaldo A. Bergamo e 
dra. Ana Clara Magalhães Medeiros, pelo cuidadoso olhar analítico 
e pelas contribuições durante a elaboração deste trabalho.

Aos meus colegas da Biblioteca Acácio José Santa Rosa, que me 
acompanharam durante parte do tempo de produção desta pesquisa: 
Ana Paula (por tantas vezes repetir que tudo daria certo); Vânia, Iva-
nilda, Lucelena, Maria Luíza, Sônia, Regina e Heloísa (pelo incenti-
vo); Zezé (pelas boas gargalhadas); Cláudia (pelo nossos bate-papos) 
Sérgio (por nossos desabafos sobre a vida acadêmica); Luciana (pela 
parceria); Auro (pelo bom humor, pelos conselhos e companheiris-
mo) e Laura (pela paciência em me ouvir; pelas nossas conversas so-
bre tudo, especialmente nossas discussões literárias; pelo apoio com 
a digitalização de materiais e por responder prontamente minhas 
dúvidas biblioteconômicas). Cada um, à sua maneira, ensinou-me 
algo e me fez compreender o valor do trabalho de servidores técnico-
-administrativos em uma instituição de ensino.

Aos funcionários da Seção de Pós-graduação, em especial Sueli, 
Marcos e Monique, sempre muito prestativos, atendendo pronta-
mente a minhas solicitações.

À Roseli, secretária do Departamento de Literatura, por me re-
ceber sempre com simpatia nos dias de orientação.

Aos colegas: Adriana Marcon, pela nossa infindável troca de 
mensagens que me fortaleceu nos momentos mais difíceis; Denise 
Telles, pelas orações e apoio, mesmo à distância; Elielson Sgarbi e 
Aline Maziero, com quem pude dividir medos, angústias e insegu-
ranças ao longo da produção do trabalho.

À pastora Idalina, amiga da família, pelas orações, especialmente 
nos momentos difíceis.

Aos meus colegas docentes, servidores técnico-administrativos e 
terceirizados do Instituto Federal do Paraná (IFPR), Campus Avan-
çado Barracão, e do Instituto Federal de São Paulo (IFSP), Campus 
Presidente Epitácio.
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À Solange Ariati, pelo auxílio no meu período de adaptação ao 
IFPR e por nossas discussões tão enriquecedoras sobre o ensino, a 
docência e outros assuntos.

Aos professores apaixonados pela profissão com quem tive con-
tato durante toda a minha trajetória escolar. É neles que me inspiro e 
foram eles que certamente me despertaram a vontade de tornar-me 
um educador.

Aos meus alunos, meus interlocutores na sala de aula, com quem 
construo conhecimento todos os dias e que são a razão para que eu 
procure me atualizar constantemente.

À Universidade Estadual Paulista (Unesp), representada pela 
Faculdade de Ciências e Letras de Assis, por ter me proporcionado 
acesso ao ensino público, gratuito e de qualidade, por ter me acolhi-
do na graduação, na pós-graduação e também por alguns anos como 
servidor técnico-administrativo, por todas as experiências que me 
permitiu viver.

Enfim, registro aqui meu muito obrigado a todos que, de perto 
ou de longe, direta ou indiretamente, contribuíram para a realização 
deste trabalho. 
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Labirinto

Não haverá nunca uma porta. Estás dentro 
E o alcácer abarca o universo 
E não tem nem anverso nem reverso 
Nem externo muro nem secreto centro. 
Não esperes que o rigor de teu caminho 
Que teimosamente se bifurca em outro, 
Que teimosamente se bifurca em outro, 
Tenha fim. É de ferro teu destino 
Como teu juiz. Não aguardes a investida 
Do touro que é um homem e cuja estranha 
Forma plural dá horror à maranha 
De interminável pedra entretecida. 
Não existe. Nada esperes. Nem sequer 
A fera, no negro entardecer.

Jorge Luis Borges,  
Elogio da sombra

Todas as linhas humanas são tortas, tudo é labi-
rinto. Mas a linha recta, mais do que aspiração, 
é uma possibilidade. O próprio labirinto contém 
a linha recta, quebrada, sim, interrompida, sim, 
mas permanente e à espera. 

José Saramago, 
Manual de pintura e caligrafia
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