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APRESENTAÇÃO

O Seminário Internacional de Políticas e Práticas de Leitura, realizado juntamente com o V 

Encontro Internacional da Cátedra UNESCO de Leitura PUC-Rio, significou a culminância de um 

trabalho de pesquisa e extensão desenvolvidos durante 3 anos pela Rede Goiana de Pesquisa em 

Leitura  e  Ensino de  Poesia,  coordenada  pela  profa.  Goiandira  Ortiz  de  Camargo,  e  pela  Rede 

Goiana de Pesquisa em Leitura: Imaginários Sociais, Formação de Leitor e Cidadania, coordenada 

pela Profa. Maria Zaira Turchi. O evento propiciou o encontro de pesquisadores integrantes da Rede 

RELER da Cátedra UNESCO de Leitura PUC-Rio com pesquisadores na área da leitura de várias 

regiões do País e do exterior. 

Por acreditar que a formação de leitores deve ser um dos objetivos principais do ensino, e 

que a leitura é um incontestável meio de autoconhecimento e de inserção social e cultural, é que os 

esforços  se  concentraram,  unindo-se  a  Universidade  Federal  de  Goiás  com  a  Pontifícia 

Universidade  Católica  do  Rio  de  Janeiro  e  a  Universidade  Estadual  de  Goiás,   contando  com 

relevantes  participações  de  estudiosos  do  assunto  nacionais  e  internacionais.  De  13  a  16  de 

setembro de 2011, professores, estudantes de Letras e de outros cursos ouviram e debateram com o 

poeta e professor Dr. Gilberto Mendonça Telles, Dr. Joaquim Rosa (Universidade de Lisboa), Dr. 

Helder Pinheiro (UFCG), Drª Cecília Bajour (Universidade de San Martin – Argentina), Dra. Eliana 

Yunes (PUC-Rio), entre outros, questões concernentes à leitura, à formação de leitor, ao ensino de 

literatura, especialmente de poesia. 

Como a leitura literária pode ser transmitida por diversos canais e quanto mais atrativos mais 

se ligam ao prazer do texto, o evento contou também com os contadores de histórias Francisco 

Gregório  Filho,  Maria  Clara  C.  Albuquerque  e  Grupo  Gwaya,  que  proporcionaram momentos 

inesquecíveis, envolvendo todo o público.

Ressalta-se  a  importância  da  participação  da  Cátedra  Unesco  de  Leitura,  muito  bem 

representada pela professora Eliana Yunes, incansável disseminadora de práticas de leitura e que 

acompanhou todo o evento.

Os laços e nós que sustentam essa rede de leitura e leitores teve a participação fundamental 

dos professores, os quais não se podem furtar a essa discussão presente em suas práticas de sala de 

aula e no cotidiano dos estudantes de Letras. Espera-se que as propostas contidas nos sete simpósios 

que seguem sejam de utilidade para implementar, prolongar e ampliar essa discussão. 

                                                                               A COMISSÃO ORGANIZADORA
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TEXTUALIDADES DIGITAIS E ENSINO DE LITERATURA 

Débora Cristina Santos e Silva1

Resumo: Considerando-se que os processos de elaboração e divulgação do conhecimento e das produções literárias 
têm-se alterado substancialmente nas últimas décadas, em especial a partir do advento da Internet e da formação das 
redes sociais, faz-se necessário também uma revisão de conceitos e uma reconstrução das metodologias de ensino de  
literatura que deem conta da complexidade desse fenômeno. Desta forma, buscamos promover aqui algumas reflexões 
acerca dos percursos metodológicos para o estudo, a produção e a recepção de literatura eletrônica, tendo em vista os 
contextos reticulares da cibercultura. Pretendemos, assim, fomentar o interesse em torno da pesquisa interdisciplinar, 
nos âmbitos da reflexão teórica e mediação pedagógica, pela proposição de novas estratégias metodológicas para o 
ensino de literatura em meio digital. Visamos, ainda, trazer elucidações quanto aos aspectos estilísticos do texto literário  
em formato digital, a exemplo da visualidade, da materialidade e da reversibilidade das produções em LGC (Literatura  
Gerada por Computador), considerando o novo suporte (o ecrã), a linguagem do pixel, o papel do computador enquanto 
máquina semiótica e os recursos hipermédia utilizados na (re)criação da literatura no ciberespaço. Contemplamos, com 
essa  abordagem,  os  procedimentos  implicados  no  processo  de  “escrileitura”  do  texto  eletrônico,  a  exemplo  da 
transposição  de  códigos,  na  emulação  de  softwares,  da  relação  intersemiótica  e  da  dimensão  multimidiática  da 
ciberliteratura, em especial, das poéticas digitais, na dimensão dos estudos multidisciplinares.
Palavras-chave: Ciberliteratura. Hipermédia. Ensino de Literatura. Textualidades digitais.

A sociedade contemporânea vivencia a ascendência e o domínio da Cibercultura. A todo 

instante, novas redes sociais e espaços virtuais de aprendizagem disseminam-se vertiginosamente 

pelos meandros da web, configurando o que já se convencionou hoje chamar de “sociedade do 

conhecimento”,  articulada  pelas  performances  interativas  das  tecnologias  digitais.  Diante  desse 

quadro cada vez mais definido em direção à construção coletiva do conhecimento e da inteligência 

artificial, numa efetiva expansão das possibilidades da linguagem e das formações discursivas no 

contexto  da  hipermédia,  o  docente  pesquisador  não  pode  se  eximir  de  sua  atuação  enquanto 

mediador  do  processo  de  ensino-aprendizagem,  intensificado  pelos  múltiplos  recursos  das 

Tecnologias da Informação e da Comunicação (TIC). 

Com  efeito,  assinala  Arruda  (2009,  p.  13/  aspas  do  autor/)  que  “as  transformações 

tecnológicas  vividas  pelos  sujeitos  na  contemporaneidade  representam  não  a  introdução  de 

equipamentos e ‘técnicas’ na sociedade, mas principalmente, mudanças de ordens sociais, culturais, 

de trabalho e educacionais”. Considerando que esse estado de coisas altera também sensivelmente o 

discurso educacional e a posição da escola frente a essa nova sociedade, é preciso reavaliar nossas 

1 Doutora em Teoria Literária pela Universidade Estadual Paulista (UNESP), com Estágio Pós-Doutoral em Literatura e 
Hipermédia na Universidade Fernando Pessoa, Porto/Portugal (Bolsista CAPES/2010). Professora da Universidade 
Estadual de Goiás (UEG) e do Centro Universitário de Anápolis. Membro da Rede Goiana de Pesquisa em Leitura e 
Ensino de Poesia (FAPEG/2007) e pesquisadora do Projeto PO-EX 70/80 - Arquivo Digital da Literatura Experimental 
Portuguesa (FCT/PTDC/CLE-LLI/098270/2008)/e-mail: desants@uol.com.br
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práticas pedagógicas e concepções de ensino, se quisermos manter o diálogo com o jovem leitor que 

emerge a cada dia no ciberespaço.

Desta forma, em nossa atuação pedagógica, enquanto pesquisadores na área do ensino da 

literatura, mostrou-se imperativo explorar os recursos retóricos da literatura em geral, e da poesia 

em particular, nesse contexto, tendo como ponto de partida a obra de webpoetas contemporâneos, a 

fim  de  se  verificar  em  que  níveis  essa  nova  experiência  de  criação  poética  afeta  a  relação 

usuário-autor-leitor no processo de  apreensão da literatura em meio digital.

Para enriquecer essa experiência estética de fruição e ensino, recorremos aos estudos 

comparados de literatura luso-brasileira, pelo qual vislumbramos um profícuo espaço de interação e 

de trocas interculturais entre poetas, ficcionistas, críticos e pesquisadores brasileiros e portugueses, 

no sentido de ampliar e intensificar nossa vivência com essas literaturas. Nesse âmbito, pelo estudo 

da Poesia Experimental Portuguesa,  na qual se destacam os nomes de Ana Hatherly,  Herberto 

Helder, E. M. de Melo e Castro, Salette Tavares e Silvestre Pestana – cujas obras foram catalogadas 

e digitalizadas pelo CECLICO  (Centro  de Estudos Culturais, da Linguagem e do Comportamento) 

–  buscamos identificar os pontos de aproximação, os recursos retóricos e formais, a construção 

imagética, assim como as temáticas recorrentes entre esta poesia e a lírica brasileira contemporânea, 

a partir do trabalho de pesquisa e produção estética da vanguarda concretista no Brasil, entre as 

décadas 1950 e 60, que se perpetua no trabalho poético de Ferreira Gullar, Paulo Leminski, João 

Cabral de Melo Neto e Manuel de Barros, na esteira da herança modernista, como também dos 

poetas ainda atuantes na ciberliteratura hoje, a exemplo de Augusto de Campos, Arnaldo Antunes, 

Avelino de Araújo e Sergio Caparelli, apenas para citar alguns. 

A partir  dessas  leituras,  poderemos  abrir  caminhos  para  o  ensino  de  literatura,  sob 

estratégias  diferenciadas  que  considerem  as  peculiaridades  do  jovem  leitor  conectado  e 

multimediado, no sentido de viabilizar a disseminação e a fruição estética do texto literário, na 

escola e fora dela, reconhecendo a relevância de espaços não-convencionais de aprendizagem.

1 A passagem do texto à tela

Ao abordar esse tema, é preciso admitir inicialmente as transformações estético-formais 

que acarretaram, na cultura ocidental, a passagem da palavra à imagem, do texto impresso à tela do 

computador,  num processo vertiginoso, desencadeado a partir do experimentarismo fecundo das 

vanguardas  modernistas.  Tal  processo  foi-se  acentuando  à  proporção  que  as  tecnologias  de 
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informação  e  as  mídias  digitais  se  aperfeiçoaram,  sobretudo  depois  da  dácada  de  80,  com  a 

popularização do PC (o computador pessoal) e o  surgimento da rede mundial de computadores 

(www). Antes, porém, nas décadas de 50 e 60, o movimento da poesia concreta já trazia consigo o 

gérmen das produções de infopoesia que surgiriam posteriormente, uma vez que a poesia visual 

desse  período  já  antecipava  sua  inclinação  dominante  de  “transcender  a  página  escrita”  e  se 

aventurar pelos espaços da hipermédia.  

Com  efeito,  para  interpretar  adequadamente  o  fenômeno  da  poesia  digital  e  da 

ciberliteratura atual, mostra-se necessário compreender sua herança estético-formal, que remonta ao 

Concretismo. Isso porque o movimento da Poesia Concreta, alimentado pela produção poética e 

crítica de pensadores relevantes, a exemplo de Mallarmé, Ezra Pound, Apollinaire e Cummings, foi 

determinante para traçar o perfil de uma nova poesia: a evolução crítica de formas (a palavra-viva), 

o  uso  do  espaço  gráfico  como  agente  estrutural  do  poema,  a  criação  de  ideogramas,  do 

poema-objeto  e  verbivocovisual,  o  uso  de  isomorfismos,  entre  outros.  Nesse  formato,  a  poesia 

apresentava uma linguagem concisa e objetiva e o poema concreto era feito para ser “visto” como 

um todo homogêneo e fragmentário. (FINIZOLA, 2007).

Além  disso,  a  revolução  técnico-científica  que  o  mundo  vem  experimentando  nos 

últimos 30 anos transformou as artes, sobretudo no que diz respeito ao terreno ainda indefinido do 

ciberespaço, abrindo caminhos para a exposição da criatividade e para a valoração crítica. Desta 

forma,  superando  a  construção  imagética  por  meio  do  fonema,  como  unidade  mínima  de 

significado, a linguagem poética persegue outros recursos de significação, a exemplo do som, do 

movimento, da imagem visual, do tactilidade do poema, recriando formas que aglutinam diferentes 

sentidos  e  recursos  retóricos,  numa  performance  verbivocovisual.   E  nesse  novo  contexto  da 

websemântica,  aparece um elemento significativo na construção da ciberarte  e da infopoesia:  o 

pixel.  

O pixel é a menor unidade de uma imagem na tela do computador. Assim,   quanto maior 

for o número de pixels na horizontal e na vertical, maior será a resolução visual da imagem. Como a 

menor  unidade  visual  proporcionada  pela  hipermédia,  torna-se  também  a  menor  unidade  de 

construção infopoética.  Enquanto unidade de energia luminosa,  portanto imaterial,  de dimensão 

zero, é capaz de gerar imagens de dimensões inteiras  e também de dimensões não-inteiras, como os 

fractais. (CASTRO, 1997).

 Esta poética, ao produzir sensações por meio da construção de imagens imateriais, é 

capaz de modificar a percepção, tanto do operador que as produz como dos destinatários fruidores, 

potencializando a capacidade do operador e elevando o grau da complexidade da fruição estética em 
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níveis  ilimitados.  Nesse  contexto  de  criação literária,  a  função do autor  se  relativiza,  pois  seu 

trabalho torna-se exponencial e inesperado. Se o processo em si não contém a noção de fim, já que 

pela mobilidade própria dos pixels as infoimagens podem sempre ser transformadas, então, cabe ao 

autor-operador  a  função exclusiva de conduzir  a  intencionalidade do processo e  de exercer,  ao 

mesmo tempo, a crítica dos resultados visuais obtidos. 

A atitude experimentalista dos poetas precedentes indica que “a poesia vanguardista do 

princípio do século XX, sobretudo, a concreta, já anunciava uma espécie de poética pré-digital, 

nomeadamente  ao  propor  uma  separação,  através  da  colagem,  de  todos  os  elementos  que  as 

tecnologias multimédia (sic) com facilidade (e necessariamente) hoje isolam.” (TORRES, 2008, 

p.1).  Ademais,  não podemos esquecer  que uma das propostas  do experimentalismo literário do 

século XX foi precisamente a abertura de um espaço lúdico, onde o leitor pudesse se envolver, de 

maneira  pragmática,  confrontando  a  idéia  não  somente  da  arbitrariedade  dos  signos,  mas 

principalmente a transparência e a ocultação dos processos. Nesse enfoque, não há dúvidas de que o 

ciberespaço – com seus processos de construção colaborativa em rede ou jogos interativos – surge 

efetivamente como terreno ideal para o experimentalismo literário.

Efetivamente, o maior ou menor grau de envolvimento do eu do poeta no processo de 

criação tem oscilado, desde os primórdios da produção lírica ocidental, entre uma expressão direta, 

subjetiva e confessional a um distanciamento entre este e o objeto de sua poesia, quando o texto 

surge como entidade autônoma. Nesse estágio, estaríamos no nível da metapoesia ou da “poesia da 

poesia”, que predominou nos anos 50 e  60. O último grau seria o da  infopoesia, que conta com 

utilização simultânea de signos verbais e não-verbais para, por meio de ferramentas e interfaces, 

criar  estruturas poemáticas de alta complexidade visual, que se manifestam simultaneamente nos 

níveis semântico, sintático e estrutural.  Nesse contexto de criação poética, deve-se considerar que o 

eu do poeta e a noção de autor-operador não podem e nem devem ser confundidas.

Também a adoção de uma geometria rígida não é mais adequada à natureza proteiforme 

das  imagens  infopoéticas.  Essa  geometria,  de  origem euclidiana,  era  baseada  no quadrado,  no 

círculo e no triângulo ou, em formas tridimensionais, no cubo, na esfera e no tetraedro – como na 

Bauhaus e em Kandinsky – estabelecendo-se uma relação perceptiva entre estas formas  e as três 

cores primárias no sistema subtrativo: vermelho para o quadrado-cubo, azul para o círculo–esfera e 

amarelo para o triângulo-tetraedro. (CASTRO, 1997)

Na infopoesia, outra geometria de coordenadas e formas variáveis  se faz necessária: 

uma  geometria  em  que  a  transformação  seja  em  si  própria  uma  componente  estrutural.   Tal 

geometria pode ser iniciada, considerando-se como formas variáveis  a  dobra, a  espiral e a  mola, 
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dentro de um espaço bi ou tridinensional, já que no espaço bidimensional  da tela do computador se 

podem fazer representações tridinensionais. É assim que na videopoesia de um E.M. de Melo e 

Castro,  encontramos  formas  em  3D e  fractais –  construções  imagéticas  baseadas  na  dobra 

(simultaneidade do côncavo e do convexo, do interior e do exterior, de cima e de baixo), na espiral ( 

movimento  circular  sobre  um  eixo,  fluidez/instabilidade  e  dinâmica  da  matéria)  e  da  mola 

(movimento  de  cístole  e  diástole,  de  trepidação  e  transformação  plástica).  Esses  elementos 

compõem a poesia digital contemporânea. Esta, porém, é ainda uma produção que não permite a 

interatividade, restringindo a participação do utente/leitor a uma proposta ainda limitada de leitura, 

como demonstram as criações visuais de E. M. de Melo e Castro, disponíveis no site do autor: 

www.ociocriativo.com.br/guests/meloecastro.

Os Pinturais são produções do autor que se colocam a meio-caminho entre a arte plástica 

e a poesia, definidas pelo trabalho estético-formal com o pixel, que, nesse caso, se transforma em 

“unidade semântica” mínima de uma linguagem, a digital:

MULTIESFÉRICO PRIMÁRIA CORES

QUEDA DE ÁGUA CHUVA

Efetivamente,  na  superação  gradativa  dos  limites  da  página  impressa,  uma   gama 

expressiva  de  produções  digitais  terão  lugar  no  ciberespaço,  pondo  em questão  as  noções  de 
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visualidade, materialidade e reversibilidade dessas produções, na transposição do texto à tela. E, 

ainda, abrindo espaço à interatividade, como é o caso da hiperficção, da ópera quântica e da LGC 

(poesia gerativa), intensificaram-se muito as possibilidades de apreciação estética. Nesse âmbito da 

criação poética luso-brasileira, reafirma-se ainda mais nossa convicção de que essas textualidades, 

oriundas de tecnologias digitais e hipermidiáticas, difundidas por meio das redes de informação, 

abrem espaço para a interação estética dos diferentes códigos semióticos implicados nos textos 

artístico  e  literário.  Sem  dúvida,  é  preciso  reconhecer  que  a  materialidade  dos  significantes 

poéticos, manifestos no nível da expressão, contribui de forma significativa para uma complexidade 

de planos em que o verbal, o visual e o sonoro (o verbivocovisual) se combinam, num jogo de 

simultâneo de atualizações. 

É assim que encontraremos, em produções no formato www, bem como em CD-R e 

DVD, as mais diversas criações em mídias digitais e ciberliteratura, a exemplo das obras de poetas 

consagrados: Arnaldo Antunes, Avelino de Araújo, Augusto de Campos, entre os brasileiros, além 

dos poetas portugueses já aqui citados. Tal produção, que se transforma e multiplica a cada dia,  

(re)vela, em sua performance, abordagem e cadeia imagética, os constructos culturais e ideológicos 

de uma sociedade também em transformação, estabelecendo novos rumos da leitura, da produção 

do conhecimento e da apreciação da poesia.

1. Poesia digital em hipermédia

Como já mencionado anteriormente, com o advento da Internet, vivencia-se, cada vez 

mais, a linguagem e o ato comunicativo em rede. Isso acabou por subverter as fronteiras existentes 

entre  emissor  e  receptor,  o  que,  consequentemente,  afeta  as  produções  poéticas  atuais.   E  é 

justamente  no  domínio  dessas  produções  que  abrem  um  espaço  de  diálogo  intermédia  –  a 

videopoesia,  a holo e a biopoesia,  a hiperficção e a LGC –- que nos encontramos com poetas 

luso-brasileiros contemporâneos, a exemplo de  E. M. de Melo e Castro e Pedro Barbosa, Eduardo 

Kac e Arnaldo Antunes, integrantes de uma geração que renova o fazer poético,  mantendo, no 

entanto, o respeito à tradição e a tudo o que ela nos legou. 

No Brasil, de acordo com o crítico Jorge Luis Antônio (2010), a data de novembro de 

1960 marca a publicação do “Poema Elétrico”, de Albertus Marques (1930-2005), como o inicio da 

experiência poética em meios eletrônicos, sendo a obra “Le Tombeau de Mallarmé”, de Erthos 
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Albino  de  Souza  (1932-2000),  uma  coletânea  de  dez  poemas,  considerada  a  primeira  poesia 

brasileira em mídia eletrônica.

Em  Portugal,  não  seria  diferente:  os  primeiros  “ismos”  de  vanguarda  trouxeram a 

inquietação e a ebulição de novas tendências, evidentes no simultaneísmo/futurismo de Almada 

Negreiros,  no  sensacionismo/interseccionismo  de  Fernando  Pessoa,  entre  tantos  outros.  Mas  o 

processo de renovação estética só irá se consolidar bem mais tarde, com o surgimento de uma 

vanguarda tardia, entre as décadas de 1950-60, pelo experimentalismo poético de Ana Hatherly, 

Herberto Helder  e  E. M. de Melo e Castro, que lancará as bases da poesia contemporânea. Esse 

movimento  ficou  conhecido  como  Poesia  Experimental  Portuguesa  e   produziu  lírica  de  alta 

voltagem estética, e ainda o faz até hoje, uma vez que parte de seus autores ainda vive e continua 

produzindo,  a  exemplo de Melo e  Castro e Ana Hatherly,  nas modalidades da videopoesia,  da 

infopoesia, da clip-poesia, do poema-objeto, entre outras formas de interartes.

Com efeito, rompendo com a literatura oficial e acadêmica da época, em sua tendência 

clássica dominante, a poesia experimental (concreta, visual, sonora ou cibernética) não se ressente 

de menos estruturação, menos elaboração ou menos rigor estético. Porém, reage sistematicamente a 

todo o academicismo, ao saudosismo literário e ao ranço do decadentismo-simbolismo da poesia 

tradicional.  De acordo com o webpoeta  e  pesquisador  Rui  Torres,  coordenador  do CECLICO, 

centro de estudos que desenvolve o já citado projeto pioneiro de catalogação e digitalização dessa 

poesia (o PO-EX 70/80), “mais do que uma literatura marginal, a poesia experimental tem sido uma 

literatura marginalizada pela cultura literária, pois o experimentalismo promove o desrespeito às 

leis clássicas, a novidade nas técnicas ou nos motivos, a contaminação dos gêneros, a complicação 

estrutural e pelo marketing literário”. (TORRES, 2008)

A poesia experimental se lança, desta forma, na superação dos limites da teorização dos 

gêneros,  apresentando  uma  atitude  transgressora  face  às  convenções  dominantes  e  gramáticas 

específicas. Efetivamente, a partir dos anos 50, deu-se por encerrado o ciclo histórico do verso 

enquanto unidade rítmico-formal, abrindo caminho para uma renovação da comunicação estética e 

a  conseqüente  desmontagem do discurso  literário  (RISÉRIO,  1998).   A partir  desse  momento 

fecundo de experimentação poética, com o advento das novas tecnologias, foram surgindo outras 

produções  ainda  mais  criativas  e  dinâmicas:  os  hologramas,  de  Augusto  de  Campos  (1983), 

projetados  com  laser  em  3D,  os  poemas  fonéticos  e  cinéticos  (Mike  Waver,  1996),  e  mais 

recentemente, com a socialização da internet, os ciberpoemas, os clip-poemas, a videopoesia, a 

poesia digital de Augusto de Campos, Arnaldo Antunes, Rui Torres e Ernesto M. de Melo e Castro, 

entre outros. Desde então, o cenário constituído estabeleceria relações novas entre a cibercultura e a 
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poesia  luso-brasileira  contemporânea,  a  exemplo  das  complexas  e  ricas  experiências  da poesia 

surrealista,  da  concreta,  do  cubofuturismo,  da  poesia  experimental  portuguesa  e,  mais 

recentemente, da ciberliteratura. 

Mas em que consiste o que chamamos hoje de “ciberliteratura”? Como encarar essa 

nova  genealogia  de  texto  que,  sem  prescindir  de  suas  prerrogativas  enquanto  texto  literário, 

enunciando uma linguagem verbal, não abre mão de seu caráter imagético? Quais os limites do 

literário? O que minimamente deve um texto possuir para qualificar-se literatura? Questões como 

estas se impõem num contexto de criação em que a fusão de gêneros e modalidades estéticas passa 

a  se  tornar  a  regra  e  não  a  exceção,  poesia  e  pintura  se  “(con)fundem”,  desenho e  poema se 

delineiam em criações híbridas. Basta acessar o site de poetas no estilo de Melo e Castro, Arnaldo 

Antunes, Rui Torres, Pedro Barbosa e Antero de Alda para perceber o estreito limite que hoje se 

impõe entre arte plástica e poesia (flashpoemas, pinturais, cibervisuais, anamorfoses e fractais), 

narrativa, games e música (ópera quântica), entre outras.  

Com  efeito,  para  Barbosa  (1998),  Literatura  Gerada  por  Computador   (LGC), 

Infoliteratura ou Ciberliteratura  são  termos que designam um procedimento criativo novo, nascido 

com a  tecnologia  informática,  em que o computador   é  utilizado,  de  forma  criativa,   como 

manipulador de  signos verbais  e não  apenas como  simples  armazenador  e  transmissor  de 

informação,  que  é  o  seu  uso  corrente.  Tal uso criativo do computador, extensível de forma 

geral à Arte Assistida por  Computador  e  à Ciberarte (composição musical, criação de imagens 

sintéticas, cinema animado por computador, etc.), varia consoante as potencialidades gerativas do 

algoritmo introduzido nos programas. Esses programas assentam normalmente num algoritmo de 

base  combinatória,  aleatória,  estrutural, interativa ou mista (combinando uma ou várias destas 

modalidades). 

Além  disso,  a  introdução  da  interatividade  no  momento  da  recepção  do  texto  em 

processo pode conduzir a uma intervenção nas  funções  tradicionais  do  autor  e  do  leitor, 

mediante  uma  maior  ou  menor participação  deste  último  no  resultado  textual  final.  Nesse 

contexto de produção, uma grande variedade de formas de textualidade, integradas à multimédia, 

podem se concretizar por meio de complexos processos de transposição semiótica enriquecedores e 

abrangentes, tornando a experiência de fruição estética muito mais eficiente. (BARBOSA, 2001).

Assim,  ainda  segundo Barbosa  (2001),  a  Criação Assistida  por  Computador  (CAC) 

equivale a um tipo de “gramática da fantasia” que nos permite criar,  por meio do computador (C), a 

partir de um repertório de sinais (S) e um número finito de regras (R) combinatórias e um algoritmo 
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(programa)  –  um  simulador  de  imaginação  –  que  determinará  que  sinais  ou  regras  serão 

selecionadas de cada vez.   É esse trinômio – C=I (S+R) – que define o Programa Estético na  

Inteligência Artificial (AI) ou na Literatura Gerada por Computador (LGC).  As possibilidades de 

criação nesse formato são ilimitadas, a exemplo de textos mínimos repetitivos, criados a partir de 

um sintetizador de textos (SINTEX), como no exemplo a seguir, cuja permuta dos termos permitiria 

ultrapassar os 362.880 versos:

Litania eletrônica 3

MORRE NO SILÊNCIO DO INFINITO A VIAGEM DA PALAVRA

NASCE NO CANSAÇO DA PALAVRA O MEDO DO INFINITO

NASCE NO CANSAÇO DO INFINITO O MEDO DA PALAVRA

MORRE NO CANSAÇO DA PALAVRA O SILÊNCIO DO INFINITO

MORRE NA VIAGEM DO CANSAÇO A PALAVRA DO MEDO

NASCE  NA VIAGEM DO CANSAÇO  O MEDO DA PALAVRA

MORRE NO SILÊNCIO DO MEDO A PALAVRA DO CANSAÇO

NASCE NO MEDO DO SILÊNCIO A VIAGEM DO CANSAÇO
..................................................................................................... 

                                                                                (BARBOSA, 2001, p. 7)

Como percebemos, com uma velocidade espantosa, a máquina pode desenvolver até a 

exaustão o algoritmo combinatório, partindo apenas dessa pequena frase. Seria isso válido como 

uma  possibilidade  de  leitura  e  produção,  na  qual  a  capacidade  produtiva  da  máquina  se  nos 

impusesse um exercício de interpretação? É evidente que limitar a poesia digital a meros exercícios 

textuais seria tão somente delimitar  um formato, e o espaço cibernético pode nos oferecer muito 

mais. No entanto, a experiência de criação é válida e nos conduz a uma reflexão sobre as reais 

possibilidades que o virtual pode nos oferecer: a criação da ópera eletrônica, da hiperficção, dos 

mouse-poems (poemas gerados aleatoriamente pelo movimento do cursor sobre a tela), dos vídeos 

interativos e games,  entre outros.  E essas experiências estão se espalhando nos mais diferentes 

cantos do mundo, visto que, no espaço da rede virtual, não existem fronteiras.

A ciberliteratura,  desta  forma,  resume-se  a  essa  modalidade  de  criação literária  que 

utiliza o computador, enquanto máquina semiótica para a elaboração de estruturas hipertextuais, 

num processo infinito de atualizações. Nesse contexto de produção, o computador é utilizado como 

uma  ferramenta  de  manipulação  de  signos  verbais  e  não  apenas  para  armazenar  e  difundir 
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informações. O uso criativo do computador é variável, pois depende das potencialidades gerativas 

do algoritmo nos programas: um algoritmo de base combinatória, aleatória, estrutural, interactiva 

ou  mista.  O processo  de  criação  o  hipertexto  compõe-se  de  duas  etapas:  a  da  concepção  (do 

homem) e o da execução (da máquina). O artista concebe o modelo da obra a realizar (programa), a  

máquina  desenvolve  e  executa  as  múltiplas  realizações  concretas  desse  modelo,  dentro  de  um 

campo de possibilidades textuais. (CASTRO, 1998).

Entretanto,  essa  postura,  que  não  é  apenas  formal  ou  retórica,  mas,  sobretudo, 

epistemológica, se fará sentir ainda mais acentuadamente nas criações hipermédia mais recentes, 

quando as condições de produção e recepção da mensagem no novo sistema comunicacional da 

cibercultura  mudaria radicalmente. No dizer remissivo de McLuhan (2008, p. 21): “o meio é a 

mensagem”, é preciso reconhecer que desde esse início ainda incipiente das poéticas digitais, o 

livro já não era o meio adequado para dar conta de todas as exigências estético-semióticas do que se 

criava naquele momento – o poeta passa a apresentar-se como o designer da linguagem, como 

sugerem os Poemóbiles ( de Augusto de Campos), a Caixa Preta  (de Augusto de Campos e Júlio 

Plaza) e a videopoesia de Nome (de Arnaldo Antunes). 

2 À  guisa de conclusão

Diante  das  considerações  desse  breve  ensaio,  podemos  ampliar  nossa  reflexão  no 

sentido  de  reconhecer  e  fazer  uso  das  muitas  possibilidades  que  a  web oferece  no  âmbito  da 

textualidade digital para o ensino de literatura e a difusão da leitura de poesia. Isso porque o poder 

de recriar e operacionalizar simultâneas conexões no cibrespaço, sem ordem preestabelecida, gera a 

emancipação do usuário/leitor, que trilha os próprios caminhos e sente-se mais instigado a aprender 

e interpretar os assuntos, uma vez que pode utilizar não só a página impressa, mas diversas outras 

mídias que viabilizam e enriquecem o processo de leitura.  

Nesse contexto de leitura virtual e da hipermédia, nossa atuação pedagógica, enquanto 

pesquisadores na área do ensino da literatura, nos impulsiona a explorar os recursos retóricos da 

poesia na página virtual, a fim de constatar em que níveis essa nova experiência de criação poética 

afeta a relação autor-leitor e a própria apreensão da literatura. E esse é o que trabalho que temos 

desenvolvido em experiências  com alunos e professores da Escola Básica, na região centro-oeste 

do Brasil, por meio dos projetos da Rede Goiana de Pesquisa em Leitura e Ensino de Poesia. 
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Com  efeito,  pesquisas  com  acadêmicos  de  Letras  e  Pedagogia,  além  de  outros 

pesquisadores de áreas afins,  a exemplo da Sociologia, da Informática e da Comunicação, sobre os 

poetas brasileiros e portugueses têm gerado novos estudos em diversos campos de interesse da área. 

Promovemos também encontros com professores da Educação Básica para orientação e troca de 

experiências pedagógicas, além da oferta de oficinas e minicursos em eventos de leitura e literatura. 

Com esse trabalho, nosso empenho é o de trilhar os novos caminhos de pesquisa que o ciberespaço 

oferece,  ampliando  as  perspectivas  de  mediação  da  arte  literária,  em  suas  mais  diversas 

possibilidades de expressão nos veículos midiáticos.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ANTÔNIO,  J.L.  (2010).  Poesia  digital:  teoria,  história,  antologias.  São  Paulo.  ISBN: 
9788579260155 (Navegar,  SP,  Brasil)/  ISBN  1-892280-82-5.  (Luna  Bisontes  Prods,  EUA). 
Impresso e CD-Rom.

ARRUDA,  E.  (2009).  Relações  entre  tecnologias  digitais  e  educação:  perspectivas  para  a 
compreensão da aprendizagem escolar contemporânea. In: FREITAS, M. T. A.(org.) Cibercultura e 
formação de professores. Belo Horizonte: Autêntica. 

BARBOSA, P. (1996). A ciberliteratura: criação literária e computador. Lisboa: Cosmos.

______. (1998). A renovação do experimentalismo literário na Literatura Gerada por Computador.  
Revista  da  UFP. Porto,  UFP,  v.  1,  n.  2,  maio/1998.  Disponível  em: 
http://pedrobarbosa.net/artigonline.htm. Acesso em agosto de 2011.

______.  (2001).  O  computador  como  máquina  semiótica.  In:  Revista  de  Comunicação  & 
Linguagens.  Lisboa,  Universidade  Nova  de  Lisboa,  n.  29,  abr/2001.  Disponível  em: 
www.pedrobarbosa.net. Acesso em: setembro de 2011.

______. (2001).  Ciberliteratura, inteligência artificial e criação de sentido. Conferência. Simpósio 
Internacional Fronteiras da Ciência. Porto, UFP, out/2001. Disponível em: www.pedrobarbosa.net. 
Acesso em: setembro de 2011.

CASTRO, E.M.M. (1998). Uma transpoética 3D. Separata do n.27 de Dimensão, Uberaba-MG.

______. (1997).  Uma poética do pixel. Curso de Infopoesia, Semiótica e Comunicação.PUC-SP. 
Disponível em: www.ociocriativo.com.br/guests/meloecastro/frames_textos.htm. Acesso em agosto 
de 2008.

FINIZOLA, F. (2007). Poesia concreta contemporânea: novas interferências no meio digital. P&D 
Design. São Paulo.

TORRES, R.(2008). Poesia experimental e ciberliteratura: por uma literatura marginalizada. Porto, 
UFP – PO-EX., abr/2008. Disponível em: http://www.po-ex.net. Acesso em: setembro de 2011.

 Sumário                                                      17

http://www.ociocriativo.com.br/guests/meloecastro/frames_textos.htm
http://www.pedrobarbosa.net/
http://www.pedrobarbosa.net/
http://pedrobarbosa.net/artigonline.htm


DA PÁGINA PARA A TELA: propostas para o ensino do hipertexto literário

Kamila Lopes Morais2

Débora Cristina Santos e Silva3

Resumo: As reflexões apresentadas neste trabalho relacionam a poesia com as novas tecnologias, o foco da  
discussão recai  sobre o poema digital  e a demonstração de procedimentos metodológicos que observam 
como se dá a transição entre a página e a tela. Para tanto, é necessário repensar a literatura além de um  
paradigma estritamente literário, seja no que refere à leitura, à criação e à recepção de diferentes tipos de  
signos, exigindo uma visão interdisciplinar e uma reflexão teórica e pedagógica que dê conta das novas  
ancoragens semióticas que a escrita no vídeo apresenta. O objetivo deste artigo é enunciar alguns aspectos e 
peculiaridades do hipertexto nas vivências de leitura, como também apresentar algumas abordagens para o  
estudo e o ensino que essa textualidade comporta. Trata-se de enfrentar os desafios e as possíveis resistências 
de um texto híbrido, com múltiplas formas de interação com o usuário e diversas direções a seguir no seu 
movimento. Os resultados apontam para uma recepção mais satisfatória da poesia por parte dos jovens, para  
as diferenças  entre temporalidade e  espacialidade quanto ao poema impresso e o poema digital,  para a 
valorização do lúdico, do movimento do texto, já que a superposição, a repetição e a associação de imagens 
e sons permitem a movimentação do texto na tela, como também para a possibilidade de se ler o poema de  
várias maneiras, visto que o poeta encontra muitas formas de explorar a disposição visual.
Palavras-chave: Hipertexto – aspectos teóricos – ensino.

Com o advento das Tecnologias da Informação e da Comunicação verificam-se diferentes 

transformações no que refere à educação e à cultura. Na verdade, o crescimento e a propagação das 

mídias digitais possibilitaram um novo contexto de ensino e de aprendizado para as diversificadas 

áreas do conhecimento. As reflexões e os apontamentos apresentados neste artigo incidem sobre o 

ensino do hipertexto literário, sobretudo sobre o ensino da vídeopoesia. 

2 Professora do Colégio estadual Dr. Henrique Santillo. Mestre em Estudos Linguísticos e Literários pela Universidade 
Federal de Goiás. Pesquisadora da Rede Goiana de Pesquisa em Leitura e Ensino de Poesia. millallopes@yahoo.com.br
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Fernando  Pessoa.  Pós-doutora  em  Literatura  e  Hipermédia  (UFP-Porto-Pt).  Bolsista  da  Coordenação  de 
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível  Superior – CAPES.Docente da Universidade Estadual de Goiás (UEG) e do 
Centro Universitário de Anápolis-Go-Brasil. Pesquisadora da Rede Goiana de Pesquisa em Leitura e Ensino de Poesia. 
desants@uol.com.br
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Diante dos avanços tecnológicos a vivência pedagógica se torna mais complexa, passa a 

exigir  do professor um diálogo mais  intenso entre as novas práticas de leitura,  de escrita e de 

produção  textual  com as  mídias.  Assim,  é  necessário  que  o  professor  busque esclarecimentos, 

definições teóricas e práticas pedagógicas no sentido de redefinir o novo conceito de textualidade, 

de modo que possa abranger as mais variadas características que engloba o texto digital.  Nesta 

perspectiva,  pretende-se propor estratégias que focalizem o estudo da vídeopoesia  nas aulas de 

literatura,  para tanto  se exige  uma visão interdisciplinar  e  pedagógica  que  dê conta  das  novas 

ancoragens semióticas que a escrita no vídeo apresenta. 

Com a fusão do poema e das mídias, verifica-se um deslocamento da forma canônica de 

veiculação da poesia - o livro – assim, o vídeo está aberto às interpretações, ao movimento e aos 

diversos avanços tecnológicos. Trazê-lo para as aulas de literatura consiste em enfrentar os desafios 

e as possíveis resistências de um objeto híbrido, lúdico, que adere à ludicidade e à verbalização do 

poema tradicional ao movimento icônico do videoclipe musical.

Pensando nos novos paradigmas da educação vinculados à ciberliteratura, como também 

no acesso ao conhecimento que devido à tecnologia se tornou mais rápido e na democratização das 

fontes de saberes, foi realizado um projeto intitulado “Vídeopoesia: leitura e produção de sentido”, 

desenvolvido com os alunos do primeiro ano do Ensino Médio, do Colégio Estadual Dr. Henrique 

Santillo, durante o primeiro semestre de 2011, situado na vila São João em Senador Canedo. O 

projeto  justifica-se  por  trabalhar  o  uso  da  informática  de  modo  consciente  na  construção  dos 

saberes,  isto  é,  por  favorecer  a  aquisição  e  construção  de  conhecimento,  visto  que  o  público 

envolvido  é  adolescente  e  em  muitos  casos  utiliza  o  computador  sem  os  critérios  críticos 

necessários. Assim, focalizam-se os AVA (Ambientes Virtuais de Aprendizagem) como espaços que 

viabilizam as experiências de construção coletiva, em processos de interação de indivíduos e/ou 

grupos, como afirma a professora Débora Cristina Santos e Silva (2011), em Pesquisa e mediação  

pedagógica no ensino de literatura em meio digital: “pela mediação dos diferentes actantes desse 

novo cenário: o professor-autor (que elabora materiais didáticos), o tutor de ambiente (que faz a 

mediação de alunos e grupos na web), o tutor de polo (que acompanha alunos em laboratórios 

informáticos, criados para este fim)” (SANTOS, 2011, p. 4).

O objetivo  central  do projeto  é  incentivar  a  leitura  em contextos  digitais,  além disso, 

pretende-se  demonstrar  as  possibilidades  de  recepção  do  discurso  em  linguagem  midiática, 

produzido pelo computador enquanto máquina semiótica,  abordando as questões de semiose do 

texto poético on-line e discutindo se o texto veiculado através dos multimeios eletrônicos ainda 
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pode ser considerado como poema ou se trata de uma nova forma de arte, um novo gênero, com 

peculiaridades e características diferenciadas. 

Assim, no primeiro momento deste artigo serão sistematizados determinados pontos teóricos e 

críticos do hipertexto, de modo a esclarecer certas características desta textualidade específica. E no segundo 

momento  do  artigo  serão  focalizadas  as  interfaces  do  discurso  midiático  no  processo  de 

ensino-aprendizagem em AVA, destacando as particularidades do hipertexto nas experiências de leitura e de  

ensino  da  literatura,  em que  serão  relatadas  experiências  pedagógicas  no  que  refere,  principalmente,  à  

vídeopoesia. Como a ciberliteratua é uma modalidade textual nova, com características distintas e definições 

que ainda estão em processo de construção, faz-se necessário ressaltar que os estudos e projetos que tratam 

deste assunto também estão em fase de constituição, discussão e experimentos. Assim, o que será proposto é  

apenas um caminho de tornar o hipertexto relevante e motivador no processo de ensino-aprendizagem.

1. Diálogos: especificidades do poema digital

Ao  observar  os  poemas  veiculados  na  internet,  verifica-se  que  há  dois  modos  mais 

recorrentes de utilização, um no que tange a exposição, cujo objetivo é apenas divulgar os poemas 

ou livros de poesia, sendo que a leitura desses textos ocorre semelhante ao texto lido no papel, sem 

a utilização dos recursos midiáticos. O outro modo está ligado ao uso do computador de forma 

criativa, como transmissor de signos verbais e não apenas como simples armazenador,  sendo o 

último o foco de estudo deste artigo.

Nesta perspectiva, pode-se observar que alguns questionamentos são fundamentais quando 

se trata da poesia produzida com os recursos da informática e veiculada na internet. O aspecto que 

mais  se  destaca  refere  à  definição  da  modalidade  textual,  ou  seja,  a  página  da  poesia  virtual 

realizada por meio de recursos da tecnologia digital online, pode ser considerada um texto literário, 

em sua  configuração tradicional,  ou  refere-se  a  um novo gênero  ou um sub-gênero  literário  e 

intersemiótico? 

Alguns críticos, poetas e pesquisadores, a fim de compreender determinadas configurações 

do hipertexto teorizaram sobre o assunto. Antônio Risério é precursor e protagonista como poeta e 

crítico do assunto. Em seu livro  Ensaio sobre o texto poético em contexto digital, publicado em 

1998,  ele  trata  da  importância  da  linguagem cibernética  na  construção  do  poema e  ressalta  a 

aproximação entre a poesia, as outras artes e as novas tecnologias. Verifica-se que desde o século 

XVII, poesia e movimento já possuíam uma forte relação, o poeta inglês George Herbert já escrevia 
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poemas visuais como “Easter Wings”, William Blake ilustrava seus próprios poemas e Mallarmé 

dava significação para toda a folha de papel. A própria poesia concretista e experimental renova 

quanto  à  musicalidade,  ao  movimento,  à  estrutura  do  poema,  aos  signos  poéticos  verbais,  à 

declamação,  chegando  ao  ponto  dos  concretistas  ironicamente  questionarem  se  tal  poesia  é 

literatura. Risério denomina de “poemática” essa forma de criação e interação poética entre o poeta 

e o computador: 

Não penso em poema digitado no computador, mas em poema feito do computador 
– ou seja: no texto que se constrói tirando partido criativo do recurso da máquina.  
O que está em tela, portanto, é o texto submetido a procedimentos específicos da 
nova tecnologia da computação gráfica. É nesse sentido, e neste apenas, que me 
ocorre utilizar uma expressão como, digamos  poemática  (poesia + informática). 
Em outras palavras,  a “poemática” existe ali  onde o produtor textual  aciona as 
novas tecnologias de inscrição sígnica, fazendo com que operações de interferência  
física  na  camada  “significante”  do  material  simbólico  dirijam  se  para  a 
configuração de “significados”.  Pode não ser lá uma definição muito boa. Mas 
acho que dá para o gasto. Ou ao menos é clara o suficiente para balizar um campo 
de interlocução. (Risério, 1998, p. 126). 

Embora o termo poemática sugira “ciência do poema”, Risério ressalva a característica 

basilar do vídeopoema, que é poema criado no computador, assim o autor utiliza tal termo para unir 

poesia  e  informática.  Em artigo  intitulado  Mídias  digitais:  novos  terrenos  para  a  expansão da  

textualidade, Pedro Reis (2006) trata de uma conexão complexa entre máquina, programa e texto. 

Assim, o autor pontua peculiaridades dessa nova criação poética:

O uso do computador implica estratégias que se afastam do processo de 
leitura a que o livro impresso nos habituou: a página luminosa exposta no 
ecrã apela mais a ver, a percorrer com o olhar, do que a ler em sequência. 
Esta mutação na inscrição tem implicações profundas, já que a página de 
papel (ou outro suporte material tradicional) transporta consigo o registro 
fixo, a marca inalterável de um signo, ao passo que o ecrã apresenta uma 
superfície  lisa  e  luminosa  oferecida  à  percepção  visual.  Da  inscrição 
impressa que predominantemente guia o olhar linha após linha,  passa se 
então para o ecrã que o olhar tem tendência a dispersar-se, observando toda 
a superfície em simultâneo com o leitor a transformar-se num espectador de 
um texto iluminado por dentro que parece flutuar numa certa irrealidade 
(REIS, 2006, p. 6).

Neste  fragmento  verificam-se  determinados  fundamentos  decisivos  dessa  textualidade. 

Desde o processo de leitura até a “irrealidade”, ou imaterialidade do poema, como outros estudiosos 

preferem denominar. Ficam explícitos elementos como a movimentação, a inscrição dinâmica em 

contrapartida com o registro fixo do poema feito no papel, e o fato do texto “espectacularizar-se”, 

expressão do próprio crítico. Já não há texto no sentido convencional, este foi imaterializado pelo 

processo  de  transformação  do  seu  próprio  código,  conforme  as  características  do  programa 
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utilizado. Portanto com o incremento da máquina e dos programas o leitor torna-se um espectador, 

pois os movimentos, os ritmos, as performances, a sonoridade (caso o poema apresente) conduz o 

leitor a um “espetáculo” em que a criação de sentidos é uma constante. 

Deste modo, surge a necessidade de se redefinir “textualidade” no sentido de abarcar as 

diversas particularidades que o texto expõe. No dizer de Reis, “Qual será o estatuto de uma obra 

cujas  manifestações  textuais  são  incessantemente  imutáveis?  O  que  lê  o  leitor  quando  lê  um 

percurso entre uma infinitude de percursos possíveis?” (REIS, 2006, p. 43). Com efeito, a definição 

de texto é ampliada, sobretudo, a estrutura intersemiótica, geradora de diversos sentidos em que 

muitas vezes o leitor-usuário torna-se autor, fala-se de um texto em constante “gestação”, de uma 

“estrutura  em processo”.  Nesta  perspectiva,  “uma grande variedade de  formas de textualidade, 

integradas à multimédia, podem se concretizar por meio de complexos processos de transposição 

semiótica enriquecedoras e abrangentes, tornando a experiência de fruição estética e aprendizagem 

mito mais eficiente” (SANTOS, 2011, p.10).

Assim, verifica-se outra particularidade do poema digital, questiona-se em alguns casos a 

autoria do texto, pois quando se trata de um poema dinâmico, sensível a intervenções do leitor, 

verifica-se um texto em constante construção de sentidos, neste aspecto fala-se de um leitor- autor. 

Embora,  não  ter  tratado  especificadamente  do  hipertexto,  Umberto  Eco  (2008,  p.  2-3)  aponta 

diversas teorias sobre o leitor, que ressaltam a importância do ato de leitura para a construção – ou 

desconstrução  –  do  texto.  Pensar  a  leitura  é,  assim,  pensar  a  interpretação  e  a  cooperação do 

receptor  para  a  construção  dos  sentidos  do  texto.  Dessa  maneira,  considera-se  que  a 

leitura/interpretação está intimamente ligada à atividade de tradução, conforme aponta Octavio Paz 

(1984, p. 98-99): “a leitura é uma tradução que transforma o poema do poeta em poema do leitor”. 

O leitor é visto como agente no sentido do texto. É o que Umberto Eco define de Leitor-Modelo, 

aquele leitor criado pela própria obra, trata-se de um colaborador de seu sentido, (criado no/ e para 

o texto). O texto norteia e instrui a intenção do leitor, assim durante a atitude geradora do texto 

esperam-se atitudes interpretativas do leitor.

Ao  tratar  da  atitude  crítica  do  leitor  durante  a  prática  da  leitura,  tem-se  uma  nova 

representação para o autor, isto é, se o ato de produção não se restringe à escrita, mas também 

ocorre durante a leitura, se a linguagem é de todos, e o leitor é também autor, verifica-se uma 

diluição nas pretensões de paternidade literária, pois de certo modo, a obra pertence também ao 

leitor que, ao exercer a atividade de leitura, sempre confere significado e originalidade ao texto. 
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Os pontos enunciados neste primeiro momento do artigo propõem algumas reflexões e 

problemáticas que precisam ser trabalhadas pelo professor de literatura no ensino do poema ligado 

às mídias digitais. Repensar as particularidades desse novo texto, o lugar do leitor no processo da 

leitura, as interações e as movimentações essenciais para o hipertexto são fatores decisivos para a 

utilização do vídeo-poema na sala de aula. Assim, após essa breve discussão, serão focalizados 

determinados hipertextos para serem utilizados no ensino de literatura.

2. Propostas para o ensino do poema digital na escola

Diante  dos  variados  recursos  que  a  ciberlitertura  oferece,  é  inegável  que  o  professor 

necessita repensar sua prática docente aprimorando e desenvolvendo habilidades e competências 

específicas para lidar com o complexo universo de linguagens e de interações das mídias. Deste 

modo, cabe ao professor reconhecer as potencialidades e os desafios dos AVA (Ambientes Virtuais 

de  Aprendizagem),  tornando-os  um  ponto  de  partida  para  as  relações  favorecidas  pela  web, 

apresentando-os  como o  locus da  intermediação,  da  investigação,  da  leitura  e  da  produção  de 

sentidos, de modo consciente, crítico e social. Trata-se de uma educação do olhar dos discentes que 

é direcionado ao designer da página, à criatividade, à movimentação, aos arranjos entre cores e 

som, aos efeitos especiais.

De acordo com a professora e a pesquisadora Débora Cristina Santos e Silva, em artigo 

intitulado Pesquisa e Mediação pedagógica no ensino de literatura em meio digital, impõem-se ao 

professor da escola de hoje alguns desafios discriminados do seguinte modo: 

familiarizar-se  com  a  linguagem  digital,  no  sentido  de  abrir-se  ao 
diálogo  hipermediático;  b)  adquirir  noções  básicas  de  recursos  de 
hipermédia  para  elaboração  de  material  didático;  c)  compreender  a 
relação autoria-texto-recepção do utente/leitor no hipertexto e em mídias 
digitais;  d)  inteirar-se  dos  novos  processos  de  avaliação  na 
aprendizagem  nesse  contexto.  São  desafios  envolvidos  nos  atuais 
processos  de  comunicação,  em que a  aula,  mais  que  um “lugar”  de 
aprendizagem,  se  transforma  em  “evento  comunicativo  (SANTOS, 
2011, p. 4).

Pensando nos pontos fundamentados por Santos (2011) e nos aspectos teóricos e críticos 

do hipertexto, foram elencadas algumas estratégias para o desenvolvimento do projeto realizado no 

Colégio  Estadual  Dr.  Henrique  Santillo.  Primeiramente,  o  projeto  foi  apresentado  aos  alunos, 

focalizando  os  objetivos,  a  justificativa,  as  contribuições  para  as  aulas  de  literatura  e  outras 

disciplinas, como história da arte, informática. Deste modo, os discentes foram convidados para 
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assistir no laboratório de informática uma exposição de alguns vídeopoemas, foto-poemas e poemas 

falados.  Dentre  os  hipertextos  utilizados  na  exposição  destacam-se  os  poemas  digitais  do  site 

http://www.ociocriativo.com.br/poesiadigital/mostra/catalogo.htm  (portal  de  poesia),  os  alunos 

tiveram liberdade  tanto  na  escolha  quanto  na  ordem dos  textos  que  gostariam de  ler,  assistir, 

discutir.  Vale  lembrar  que  o  site  “Ócio  criativo”  foi  construído  em 2005  e  apresenta  poemas 

eletrônicos de autores de diversos países. Como responsáveis pelo site destacam-se: Yara Guasque, 

Fabian Antunes Silva, José Elias da Silva, Artur Matuck, Daniel Izidoro, Bia Medeiros, Fernanda 

Luz, Luiz Haucke Porta e Teresa Labarrère. 

O  foco  da  exposição  era  instigar  os  alunos  em  relação  aos  aspectos  basilares  que 

estruturam o poema digital, como a imagem, o texto e a tipografia, o áudio, a animação, o espaço 

virtual, a programação até o movimento. Fatores que proporcionam a construção de sentidos no 

processo de leitura, visto que se trata de uma estrutura textual em processo contínuo, como pontua 

Reis (2006) devido a sua capacidade geradora de interpretações e à comunicação intersubjetiva 

autor-leitor. Para explorar o texto criado no computador, com a utilização do cabedal de ferramentas 

que  a  máquina  dispõe,  foram feitas  explanações  e  intervenções  pelo  professor  de  informática, 

focalizando o campo de circulação do hipertexto, o fato dele não ocupar espaço físico visível para 

seu armazenamento, a agilidade, o caráter cinético, a sonoridade, a interação com o usuário, dentre 

outros fatores.

Após a contemplação e “espectacularização” dos poemas digitais, termo utilizdo por Reis 

(2006),  os  discentes  foram  conduzidos  ao  estudo  do  conceito  dos  poemas  produzidos  no 

computador enquanto máquina semiótica, à discussão dos aspectos estilísticos do texto literário, à 

interação entre autor-leitores e ao diálogo com as demais linguagens artísticas, quando for o caso. 

Vale ressaltar que os hipertextos utilizados tanto no momento de exposição e estudo da estrutura do 

poema  quanto  no  momento  do  seminário  não  foram  produzidos,  necessariamente,  por  poetas 

intelectuais.  Assim,  além de  possuírem características  técnicas  variadas,  os  mesmos  abrangem 

desde a arte abstrata até a expressão singela e ingênua com palavras, sons e imagens das pessoas 

comuns. 

O poema agora tem movimento, como observaram diversos alunos, além disso, apresenta 

múltiplas formas de interação com o leitor-usuário, tornando-se móvel, visual, e em alguns casos 

sonoro. Tais recursos atuam como suporte do objeto poético, que numa primeira análise um leitor 

desatento e apressado pode não perceber o que de literário ele possui. 
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Após  o  primeiro  momento  do  projeto,  que  focalizou  a  definição,  a  exposição  e  a 

explanação dos elementos teóricos que compõem o hipertexto, o trabalho centrou-se na discussão, 

pesquisa  e  explanação  de  alguns  vídeos  especificados  pela  professora,  neste  artigo  serão 

especificados apenas dois: a)  “O guardador de águas” e “Vida”. Os alunos foram divididos em 

pequenos grupos, e passaram a questionar e a fichar os pontos por eles definidos,assim elencaram 

os elementos basilares dos hipertextos, os sentidos produzidos durante a “leitura” dos vídeos, os 

aspectos estilísticos, os efeitos visuais e posteriormente apresentaram tais pontos para a turma em 

debates  e  seminários.  Vale  ressaltar  que  todos  os  grupos  contaram  com  as  intervenções  da 

professora durante a realização do estudo e da apresentação. 

Como serão tratados de apenas dois grupos nesta discussão, os grupos serão denominados 

de primeiro e segundo. Nesta perspectiva, o primeiro grupo apresentou o vídeopoema “O guardador 

de águas”, ressaltando a análise intersemiótica com a obra do mesmo título de Manuel de Barros. O 

vídeo foi produzido por Juliana Oliver, Victor Chiovetto, Luiz Carlos e Andressa Carnevale sob 

orientação do professor João Carlos Gonçalves para o curso de Comunicação social, na disciplina 

de Teoria da comunicação I. O vídeo-poema foi trabalhado de forma expositiva, dialogando com as 

possibilidades de leitura, quanto ao livro cujo nome inspirou o vídeo, foi apresentado de modo 

simplificado, foi feita a leitura de apenas alguns poemas.

Os procedimentos metodológicos usados foram: a leitura, a discussão em grupo e depois 

exposta para a turma, o fichamento, sobretudo, dos aspectos visuais, observando de que modo a 

imagem relaciona-se com a poesia e,  por fim, a produção, denominada de “ateliê poético”.  Os 

alunos questionaram a ausência de sonoridade, assim reafirma-se o uso ou não do som nos vídeos, o 

que pode causar um estranhamento no leitor-usuário.

Os pontos imagéticos enunciados pelos alunos do primeiro grupo foram: o jogo de luz, o 

contraste entre claro e escuro presente no início do vídeo, a justaposição de cenas na construção do 

designer das páginas, a imagem dos livros, ora uma figura de diversos livros assemelhando-se a 

uma biblioteca, ora a imagem singular e intensa de um único livro, pode-se observar também a 

imagem de um homem cercada de luz ladeando os versos: “Nenhum caminho...”, repetida com 

grande velocidade. 

Quanto à construção verbal, é notória a repetição do vocábulo caminho intensificada pela 

passagem lenta dos versos: “Nenhum caminho...”,  “Todos os caminhos...”,  “Muitos caminhos”, 

sintetizadas na figura dos livros, já no fim do vídeo é enunciado o verso “... a maldição dos poetas”. 

A repetição dos versos na tela sistematiza a necessidade de se criar e ler um poema de variadas 
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maneiras, visto que não há apenas um “caminho” para a leitura do texto, mas diversas formas de 

entendimento, sendo esse o sentido principal enunciado pelo grupo de alunos. 

Outras  leituras  foram apontadas:  como  a  relevância  do  livro  para  a  formação  do  ser 

humano,  sendo  “Um  caminho”  para  o  conhecimento;  a  possibilidade  de  escolhas  para  o 

crescimento intelectual,  visto que o homem ao mesmo tempo em que está diante de “Nenhum 

caminho...”, aparecem “Todos os caminhos...”, “Muitos caminhos”; a dificuldade do fazer poético, 

visto que o poeta tem diante da suas criações diversificadas formas de dar corpo e movimento ao 

poema, sendo que a pluralidade de formas pode conduzir  ao trabalho árduo com a palavra,  as 

interpretações múltiplas e as dificuldades do fazer artístico. É importante ressaltar que a construção 

de sentidos deste vídeo ocorreu também durante a apresentação do seminário, e diálogos foram 

sugeridos como método de abordagem e construção do aprendizado.

A estrutura verbal sucinta oferece espacialidade ao poema, já que as palavras dialogam 

com as imagens. Além disso, a verticalidade do texto dá lugar à sua horizontalidade e os elementos 

conectivos  são  substituídos  pelos  movimentos  na  tela. O  vídeo  explora  de  forma  intensa  o 

visualizar,  o ter  diante  dos  olhos  situações,  cenários (como de uma biblioteca),  cores,  relações 

espaciais (próximo-distante, alto-baixo, claro-escuro, equilíbrio-desequilíbrio). Nesta perspectiva, 

desenvolve-se um ver que está situado no presente, mas que o interliga não linearmente com o 

passado e com o futuro, ampliando as diversas significações que o poema pode ter.

 Após as discussões e os fichamentos dos elementos essenciais, os discentes definiram o 

vídeo “O guardador de águas” como poema cinético, segundo as considerações de Manosso (1999) 

o  poema utiliza  recursos  de  animação gráfica  na  sua construção,  sendo voltados  para  a  mídia 

animada, em que vídeo e poesia se fundem.

O segundo grupo apresentou a poesia visual virtual “Vida”, assim denominada pela autora 

Arlete  Soed  Paredes,  o  foco  neste  vídeo  também  é  um  artista  intermídia  desconhecido.  O 

vídeo-poema adere ao movimento incorporado ao texto, uma contribuição basilar que a linguagem 

do vídeo traz  para a  poesia,  pois  possibilita  o  deslocamento  do sentido da  palavra  e  quebra  a 

linearidade da leitura. 

O único  vocábulo  utilizado  é  vida,  que  segue  seu  curso  natural  até  desembocar  num 

emaranhado de leituras regidas pela musicalidade cardíaca expressa em som e em imagem. As 

figuras  dos  botões  compõem a natureza poética  ao entrelaçar  caminhos  que são costurados no 

decorrer do poema. E assim, a vida segue seu trajeto, que vai se intensificando com os nós, com a 
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costura que inicia fina, mas ganha viscosidade e sustentabilidade ao compor a imagem. Desde o 

início do vídeo a única figura definida é o coração, que permite diversas leituras, as quais foram 

enunciadas durante o seminário,  por exemplo: a relevância da emoção na construção do ser,  a 

valorização  do  coração  como  órgão  responsável  de  fato  pelo  mote  da  existência  humana,  o 

sentimentalismo, a subjetividade da arte, dentre outros. Tais fatores se tornam possíveis devido à 

maior liberdade de criação ancorados na aptidão visual. 

 Os alunos demonstraram suas leituras através de um exercício individual, cuja reflexão e 

entendimento do vídeo deveriam ser sistematizados através de um único vocábulo, demonstrando 

assim as possibilidades de interpretação. Nesta poesia visual destacam-se afinidades com a poesia 

concreta em que a forma é um elemento muito relevante na construção do vídeo-poema. Assim, o 

lúdico é apontado como aspecto singular dessa nova forma artística que une ao verbo, a imagem e o 

movimento. O leitor contempla o poema vendo a textualidade ganhar vida diante dos seus olhos.

Para  a  finalização  do  projeto  foram  propostas  atividades  de  escrita  criativa  como  a 

elaboração  de  foto-poemas,  vídeopoesias,  poemas  falados  que  valorizasse  o  uso  dos  recursos 

lingüísticos e estilísticos, da expressão corporal, como também da edição de imagens e de som. 

Para o “ateliê poético digital”, denominação dada pelos alunos do projeto para as oficinas em que 

eles criaram poemas digitais, o professor de informática retomou alguns fundamentos do  Power  

Point, da Microsoft para que os discentes pudessem utilizar tal programa no momento da criação 

poética.  Foram  utilizados  os  procedimentos  de  inserção  de  texto,  de  imagem,  de  som,  como 

também os efeitos de animação, a velocidade, o tempo de duração.

Vale lembrar que os textos produzidos são de estrutura simples, visto que os alunos ainda 

possuem  um  conhecimento  iniciante  sobre  o  assunto.  Desta  forma,  os  efeitos  cinéticos,  as 

animações,  a  movimentação,  a  sonorização  foram produzidas  por  alunos  em fase  de  estudo  e 

descobertas de como manejar as ferramentas e os recursos multimídias. Alguns vídeos produzidos 

utilizaram poemas já conhecidos do grupo estudantil, e até mesmo cânones literários. Os trabalhos 

serão apresentados no dia 27 de outubro de 2011, na Mostra Literária, e só depois da exposição dos 

trabalhos em data-show para a comunidade escolar, os mesmos serão disponibilizados no site da 

escola, para que os hipertextos possam ser divulgados e navegados por outros leitores.
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Considerações finais

 

Com a intensidade das influências da tecnologia em todas as áreas do conhecimento e da 

informação,  juntamente  com  a  abolição  das  fronteiras,  dos  limites  em  diversos  aspectos  da 

sociedade,  faz-se necessário um questionamento: como a literatura poderia se manter imune ao 

assédio e às influências desse emaranhando tecnológico, isto é, dos recursos midiáticos disponíveis 

no computador? E como o ensino de literatura poderia se distanciar dessa nova modalidade poética 

produzida pela informática?

O que esse artigo demonstra  são o reconhecimento e  a  afirmação do hipertexto como 

conteúdo essencial para o ensino de literatura na atualidade. O professor não pode negar a intrusão 

da  informática  no  domínio  do  conhecimento,  já  que  as  mídias  acompanham  num  ritmo 

extremamente acelerado a vida dos nossos alunos e de toda a sociedade. Deste modo, ao propor a 

realização do projeto “Vídeopoesia: leitura e produção de sentido”, com os alunos do ensino Médio, 

pretendiam-se incentivar a formação de leitores em contextos digitais, reascender questionamentos, 

pesquisas, produções, de modo que os alunos pudessem interagir  com o hipertexto,  descobrir e 

vivenciar novas práticas de leitura. 

Ainda que o projeto tenha acontecido num curto espaço de tempo, visto que era destinada 

apenas uma aula de cinquenta minutos por semana para sua realização, e que muitas questões não 

foram abordadas devido a tal fator, o objetivo do trabalho foi cumprido visto que os alunos se 

despertaram  para  uma  nova  textualidade  poética,  mostraram-se  envolvidos  com  as  atividades 

propostas e se tornaram sujeitos agentes do próprio conhecimento. Deste modo, os desafios e os 

estranhamentos  do  primeiro  momento  da  pesquisa,  foram  substituídos  por  leituras,  criações, 

produções de sentidos, e também por inquietações, já que é um conteúdo extenso, interativo e atual 

que pode ser explorado em larga escala. Assim, contata-se que o propósito deste trabalho não era 

responder as angústias e questionamentos desse terreno híbrido que é a ciberliteratura, mas sim 

apresentar considerações, reflexões e propostas de ensino para o professor de literatura. 

Pode-se  observar  que  os  poemas  criados  no  computador  apresentam  uma  gama  de 

elementos imagéticos, verbais, sonoros, em constante interatividade. Neste contexto espera-se um 

leitor ágil, interativo, “antenado” à movimentação, à musicalidade e aos recursos midiáticos. Daí 

decorre um ponto  chave para  o professor  que pretende e  necessita  trabalhar  com as  mídias,  é 

preciso estar  em sintonia com as linguagens e as peculiaridades do mundo digital,  o professor 

precisa adentrar nesse universo imaterial, móbile e múltiplo que a informática propõe, despertando 
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os alunos para  o  uso  de  modo crítico  e  consciente  da  informática.  Portanto,  faz-se necessário 

conhecer as linguagens digitais, selecionar ou produzir um material didático que dê conta dessas 

ancoragens entre literatura e informática, formular metodologias que apontem as especificidades do 

hipertexto, que promova a discussão e o reconhecimento dos vários sentidos e interpretações que o 

texto literário pode abarca.

Foram observados alguns pontos relevantes que distinguem o poema impresso na folha de 

papel do poema digital, embora esse aspecto já tenha sido apontado por outros pesquisadores do 

assunto,  essa  diferenciação  foi  singular  para  o  aprendizado  dos  alunos,  visto  que  os  mesmos 

apresentaram  tal  distinção  em  quase  todos  os  seminários.  Os  fundamentos  dizem  respeito, 

sobretudo, à temporalidade, à espacialidade e à interatividade do poema. Quanto ao poema animado 

em computador,  verifica-se a noção temporal da leitura impressa que corresponde ao tempo de 

leitura  do poema,  visto que  o  leitor  pode interrompê-la,  renunciá-la,  recomeçá-la,  e  também a 

temporalidade  determinada  pelo  funcionamento  do  computador,  quer  pela  vontade  do  autor, 

enquanto “que na leitura impressa se encontra no domínio da actividade leitoral, enquanto que na 

literatura  digital  ela  invade  também  o  domínio  do  próprio  texto”  (REIS,  2006,  p.  6).  Já  a 

materialidade espacial do texto impresso cede lugar à espacialidade fluída do texto digital,  cujo 

lugar é ocupado no ecrã apenas no momento da leitura, com a sua finalização o espaço é diluído. 

O poema impresso precisa ser transportado fisicamente para que os leitores tenham acesso, 

o poema digital circula com velocidade e sua transmissão é eletrônica, não ocupa espaço físico, ele 

penetra  no interior  da tela,  mas não a  ocupa.  Quanto  à  interatividade,  os  alunos mostraram-se 

satisfeitos com a possibilidade de se tornarem autores, compreenderam que o leitor pode intervir no 

texto, contribuir para a divulgação, comentar e dar múltiplos sentidos. Assim, verifica-se que não 

trata-se de um gênero estanque, cujas bases e estruturas são definidas com precisão, mas de um 

gênero intersemiótico, performático, em constante definição, interpretação, análise e produção de 

sentidos.

Diante dessas características os alunos constataram que é um gênero literário “que está 

como eles”, em fase de formação, redescobertas, e que possui um vasto terreno para ser explorado, 

pesquisado e contemplado. Assim, é notório o interesse dos jovens pela ciberliteratura, cabe ao 

professor utilizar tal modalidade para a aprendizagem de modo crítico, para a formação de leitores.
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NAS MALHAS DO DISCURSO: perspectivas e diálogos da poética de Antero 
de Alda

Mauricio Gabriel Santos – UNIEV/PIBIC-CNPq
Débora C. S. Silva – UNIEV/UEG/Redepesqpoe

Resumo: Este trabalho busca apresentar os aspectos temáticos e estéticos da obra do ciberpoeta português Antero de 
Alda, em seu discurso engajado e comprometido com o homem contemporâneo e suas questões mais prementes. Com 
efeito, o autor se preocupa com uma parcela da vida social portuguesa, retratando mulheres e homens já idosos e ainda 
outros temas, como as mulheres afegãs e o sofrimento pós-guerra, e as crianças do Laos...- quadros poéticos que se  
destacam na página do autor (http://anterodealda.com). Com todas as inovações tecnológicas e artísticas advindas da 
internet, como os poemas em flash, scriptpoemas e fotografias, encontramos uma nova realidade discursiva e ideológica 
muito presentes  na obra do autor.  A crítica social  que permeia toda a obra do autor,  não só retrata e  reflete uma  
realidade, como também procura, em uma visão da linguagem que se torna familiar ao leitor, influenciar e intervir na 
realidade exposta nos poemas. No flashpoema "não pense" aparecem expressões como "don't think" e "follow me" (não 
pense e siga-me), escritas na língua inglesa, não por acaso. A crítica que se faz aqui é que a cultura norte-americana faz 
no século XIX, XX e XXI, o que a inglesa fez na revolução industrial: negar à sociedade e, logo, ao mundo o direito de  
pensar e agir sobre a própria realidade. Desta forma, o autor oferece inúmeros objetos de análise e muitos discursos de  
critica social que influenciam no meio de comunicação mais influente na atualidade, a internet.
Palavras-chave: Hipermédia. Linguagem. Discurso. Ciberpoesia.

Abstract: This job pursuit to present the theme and aesthetics’ aspects from the work of the Portuguese webpoet Antero 
de Alda, in his engaged and compromised speech with the contemporary man and his imperious issues. In effect, the  
author worries with a parcel from Portuguese social life, portraying elderly women and men and even other themes,  
such as afghan women and their after war suffering, and children from Laos … - poetries frames featured in author’s  
webpage (http://anterodealda.com). With all the technologies and artistic innovations from Internet, as the poetry in 
flash, script poetry and photos, is founded a new speech and ideological reality so much present in the job of the author.  
The social critic which goes through all the Alda’s work not only portrays and reflects a reality, but also pursuits, in a  
language’s visions that become familiar to the reader, to influence and intervene on the exposed reality in the poetry.  
Into flash poetry “don’t think” come up the expressions “don’t think” and “follow me”, wrote in English, not by chance. 
The criticism here made is: the north-American culture on XIX, XX and XXI centuries does what the British did on 
their industry revolution, denied to the society and to the hole world the right of thinking and action about the own  
reality. So, the author offers uncountable objects of analysis and many discourses of social criticism that influence on 
the mean of communication with more power nowadays, the Internet.
Key-words: Hypermedia. Language. Discourse. Cyberpoetry.

Este  artigo  apresenta  os  resultados  iniciais  do  projeto  A poética  de  Antero  de  Alda:  

representações  da  pós-modernidade  em LGC (Literatura  Gerada  por  Computador),  pesquisa de 

iniciação científica, que tem por objetivo avaliar as temáticas recorrentes na poesia do ciberpoeta 

português Antero de Alda, considerando sua obra numa perspectiva crítica sociológica, além de 

contemplar a cibercultura e a produção artística em rede como fator emergente de uma sociedade 

permeada pela comunicação em massa. Nesse contexto, visualiza a produção poética de Antero de 

Alda em LGC, avaliando nesta as representações de fluidez e quebra de fronteiras espaço-temporais 

 Sumário                                                      31



da modernidade avançada. Por fim, busca explorar as possibilidades metodológicas de leitura de 

poesia na educação básica, a partir da produção de Antero de Alda, em suporte eletrônico.

Este trabalho especificamente pretende focalizar, a partir da Análise do Discurso da escola 

tradicional francesa e da Análise Crítica do Discurso, de origem anglo-americana, a obra produzida 

em LGC por Antero de Alda, veiculada em seu sítio na internet, buscando compreender como o 

autor produz, reproduz e/ou contesta as ideologias vigentes na pós-modernidade.

1. Cibercultura e Ciberpoesia 

O homem tem escrito e reescrito sua história através da linguagem (BARBOSA, 1999). 

Nas sociedades orais, as mensagens, informações e discursos eram recebidos simultaneamente ao 

ato de locução e no mesmo contexto de produção. Com a invenção da escrita, que se deu por volta  

de quatro mil anos a.C., e depois com o advento da imprensa de Gutenberg, a Humanidade pôde, 

assim, ter acesso a conteúdos informacionais que variavam em distância temporal e geográfica. 

Devido  a  essa  deslocação  contextual,  social,  cultural,  lingüística  e  histórica  de  produção  da 

mensagem,  o  processo  de  recepção  e  interpretação  ficou  comprometido,  exceto  os  textos 

“universais” como religiões, ciência, direitos humanos etc., como nos mostra Lévy (1999). Ainda 

segundo  o  mesmo autor,  a  internet,  a  linguagem do  pixel,  a  World  Wide  Web,  a  cibercultura 

emergente no fim do século XX, leva em suas palavras a “copresença das mensagens de volta a seu 

contexto” (LÉVY, 1999, p.15), voltando de certa forma e em uma escala muito maior ao modelo 

das sociedades orais, por meio das comunidades virtuais que se renovam permanentemente.

O ciberespaço é, portanto, um novo meio de comunicação totalizante, universalizante que 

surge da interconexão mundial dos computadores e, claro, das pessoas que os usam, e usam para 

diversas funções. Todas as práticas, atitudes, modos de pensamentos, valores que se desenvolvem 

juntamente  com  o  crescimento  do  ciberespaço  configura  o  que  Lévy  (1999,  p.18)  chama  de 

“cibercultura”,  compreendendo  em  si  a  universalidade,  movimentos  sociais  que  nascem,  seus 

gêneros  musicais  e  artísticos,  as  perturbações  que  causa  em  relação  ao  saber,  as  reformas 

educacionais  que  demanda,  suas  contribuições  para  o  urbanismo,  filosofia  política  entre  tantas 

outras. 

A cibercultura exige assim uma nova forma de escrita da história humana e, nesse espaço 

hipermidiático, 
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o texto é o lugar dos seus próprios efeitos, estruturados numa série de ecos 
inter-semióticos  entre  os  níveis  fonético,  sintáctico  e  semântico  da 
linguagem  verbal,  por  um  lado,  e  a  dimensão  representacional  e 
não-representacional  da  escrita,  por  outro.  Os  efeitos  miméticos  e 
expressivos são deslocados para o interior da linguagem e dos seus códigos 
e práticas, questionando os modos discursivos de referência ao sujeito e ao 
mundo. (PORTELA, 2011, online)

Ao  tomarmos  o  texto  em um sentido  mais  abrangente,  consideramos  também sons  e 

imagens.  Um  hipertexto  segue  essas  mesmas  características,  uma  vez  que  o  texto  na  tela  “é 

constituído por nós (elementos de informação, parágrafos, páginas, imagens, seqüências musicais 

etc) e por links entre esses nós, referências, ponteiros, botões, indicando a passagem de um nó a 

outro” (LÉVY, 1999, p.58). Seria, com isso, 

definido como informação multimodal disposta em uma rede de navegação 
rápida  e”  intuitiva”  [...]  a  digitalização introduz uma pequena revolução 
copernicana: não é mais o navegador que segue o instrumento de leitura e se 
desloca fisicamente no hipertexto, virando as páginas, deslocando volumes 
pesados, percorrendo a biblioteca. Agora é um texto móvel, caleidoscópico, 
que apresenta suas facetas, gira, dobra e desdobra-se à vontade frente ao 
leitor (LÉVY, 1999, p.59 /aspas do autor/)

Nesse  contexto,  a  produção  literária  não  ficou  isenta  às  transformações  advindas  da 

computação e da internet,  assumindo novas dimensões. O desenvolvimento da poesia visual do 

século XX já contava com recursos cinético-audio-visuais, variando as dimensões gráficas e orais 

da  palavra,  dando um grande salto  com a  tecnologia  da  computação.  A LGC tem,  por  isso,  a 

capacidade de romper os limites da poesia escrita, visual e falada; pode, contudo, usar todas essas 

mídias  simultaneamente.  Então,  podemos  dizer  que  há  uma  ciberpoesia  multimidiática.  Aqui 

compreendemos multimídia como Lévy (1999, p. 67): “aquilo que emprega diversos suportes ou 

diversos veículos de comunicação”. 

Dentre as infinitas possibilidades que a LGC possui e é capaz de oferecer, podemos citar 

aqui três delas: fotografias, poemas em flash e scriptpoemas, que são mais presentes na obra do 

ciberpoeta  português  Antero  de  Alda.  Neste  ensaio,  no  entanto,  nos  limitaremos  a  uma 

contextualização da fotografia e de sua importância na LGC, além da definição do flashpoema, que 

é o objeto de estudo e análise desse trabalho. 

A modalidade de imagem aqui apresentada é a fotografia, que tem íntima relação com um 

contexto verbal e pode ilustrar uma palavra (considerando-se aqui a linguagem verbal e a palavra 

nos níveis oral, da escrita, da mímica e do gesto), e a palavra pode descrever uma imagem, de modo 
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que  são  indissociáveis.  Afinal,  mesmo  as  palavras  existem  por  meio  de  imagens,  pequenos 

caracteres  que,  conforme sua  organização,  podem significar  algo.  Entretanto,  Santaella  e  Nöth 

(2008, p. 53) assinalam: “A imagem parece não ser suficiente sem o texto [...] O contexto mais 

importante da imagem é a linguagem verbal. Porém, outras imagens e mídias, como por exemplo a 

música, são também contextos que podem modificar a mensagem da imagem.” 

A imagem, lado a lado ao texto, não deve produzir com isso interpretações isoladas ou 

apenas comparativas, pois esta requer e possibilita uma interpretação holística da mensagem, uma 

complementando a outra. Mas o contexto da imagem não obrigatoriamente é ou precisa ser verbal: 

uma imagem pode significar, ressignificar e interpretar outras, pois imagens são signos e “não há 

signo  sem  contexto,  visto  que  a  mera  existência  de  um  signo  já  indica  seu  contexto” 

(  SANTAELLA e  NÖTH,  2008,  p.57).  A fotografia  é  um  recurso  importante  na  LGC,  pois 

comporta signos que a palavra em seus diversos níveis não possui, podendo despertar e provocar 

sentimentos que não se limitam a uma compreensão lingüística, mas que trabalham, em um nível 

global, temas como a pobreza, a miséria, a dor, o sofrimento em suas diversas formas.

                Figura 1 – Fotografia: S. GONÇALO, Amarante, 2007 (www.anterodealda.com)

Antero, em sua obra, se preocupa com uma parcela da sociedade portuguesa, retratando 

por isso, homens e mulheres já idosos, e suas necessidades mais prementes.  Retrata também o 

sofrimento das mulheres afegãs no pós-guerra, as crianças do Laos e uma realidade marcada pela 

violência, compondo a variedade de temas e quadros poéticos que se destacam na página do autor 

(http://anterodealda.com).  A  fotografia  assume,  então,  sua  função  de  denúncia  social,  de 
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desvelamento das mazelas humanas,  de empatia com o ser em existência,  condensando, enfim, 

todos os olhares do mundo pelo olhar individual do sujeito lírico. 

O poema em flash, além de um autor, precisa de um recurso (programa computacional) do 

qual depende totalmente a realização do seu texto; de maneira que, programadas as palavras, versos 

e mesmo poemas inteiros, os textos podem se mover na tela, aumentar, diminuir, mudar de cores e 

de signos gráficos, reagindo, por vezes, ao movimento do cursor na tela sobre o poema, e tudo isso 

condicionado as intenções estéticas e poéticas do autor. Assim, um poema flutuante pode flutuar na 

tela;  um  poema-rio  pode  escorrer;  um  poema-terremoto  pode  tremer,  conforme  o  propósito 

expressivo do autor, e o jogo de efeitos, de recepção do interlocutor, pretendidos por ele.  A esse 

respeito, assinala o crítico português Manuel Portela:

O  texto  expõe-se  assim  enquanto  performance  da  sua  escrita  e  da  sua 
leitura: uma vez animado, torna-se claro para o/a leitor/a a forma como o 
movimento das letras-enquanto-escrita reproduz no seu algoritmo próprio as 
regras  combinatórias  da  linguagem  e  a  forma  como  o  movimento  das 
letras-enquanto-leitura  materializa  o  movimento  físico  e  cognitivo  de 
interpretação 
da notação verbivocovisual. (PORTELA, 2011, online)

Desta forma, os protocolos de leitura do poema digital se alteram, relativamente ao texto 

impresso, exigindo uma atitude participativa mais dinâmica e interativa do leitor, num movimento 

de co-autoria que instaura a figura do “escrileitor”, uma vez que o próprio ato de leitura se converte 

em um ato de reescrita da palavra poética,  caracterizando o “texto em processo”. (BARBOSA, 

1999).

2. Língua e discurso: relações históricas e sociais

A língua(gem), como Fairclough (2001) diz, é investida de ideologia em vários níveis e de 

várias maneiras, e “ a ideologia resulta da prática social, nasce da atividade social dos homens no 

momento em que estes representam para si mesmos essa atividade” (CHAUÍ, 1980, p. 92). Assim, é 

impossível  pensar  a  linguagem fora  de  um contexto  social,  interação comunicativa,  da  mesma 

forma que é impossível existir ideologia sem sujeitos que a possam produzir e disseminar e depois 

assimilar ou contestar. Nessa relação “linguagem forma de comunicação e interação social / forma 

de ação e transformação no mundo” é que se situa o discurso. O discurso é, para Fairclough (2001, 

p. 91), um meio que possibilita a ação, intervenção e mudança no mundo e, principalmente, nas 
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pessoas, através de uma linguagem que se tornou cotidiana, familiar, absorvida de forma natural, 

espontânea e acrítica. “O discurso é assim palavra em movimento, prática de linguagem: com o 

estudo do discurso, observa-se o homem falando” (ORLANDI, 2005, p.15), e a língua é o fator 

condicionante do discurso.

Toda  palavra  carrega  um  sentido,  um  significado,  variável  em  tempo  e  espaço.  Tais 

significados se constituíram em nós e para nós, mesmo que não tenhamos consciência de como isso 

aconteceu.  Todo  esse  jogo  de  significados  interno  à  palavra  configura  uma  mediação  entre  o 

homem e a realidade em que ele está inserido, mas o que permite a continuidade ou a ruptura, o 

deslocamento  e  a  transformação  do  homem  e  da  sua  realidade,  do  significado  “homem”, 

“realidade”, por exemplo, é o discurso. 

Bakhtin (1929/1988) considera que a substância da língua é constituída pelo meio social e 

que é impossível ver o homem longe de uma interação verbal que o liga a outro. Toda língua é 

social e histórica, pois esses dois fatores são indissociáveis, ao ponto que a língua parte do que já  

foi e aponta para o que será, assim como o discurso (ORLANDI, 2005, p. 62), posto que estes estão 

diretamente ligados. 

No flashpoema não pense, de Antero de Alda, exposto abaixo e disponível na página do 

autor (http://anterodealda.com), veremos, como mostra Fairclough (2001, p.104), uma relação de 

significados ideacionais, interpessoais, relacionais e textuais, exercendo uma multifuncionalidade, 

que é característica a qualquer estrutura oracional.

Figura 2 - Flash inicial do flash poema Não pense (http://anterodealda.com)
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Para se compreender o flashpoema, precisamos antes observar alguns fatores lingüísticos e 

poéticos como, por exemplo: sendo o autor português, por que não escrever o poema na língua 

portuguesa? (“Não pense”, “siga-me”). Por que a preferência por outra língua? E por que a língua 

inglesa? Como a mensagem em nível lingüístico e discursivo se relaciona com a língua? 

“Mesmo a  compreensão de  uma simples  palavra  depende  crucialmente  de  informação 

extralingüística” (PERINI, 1999, p.62) Assim, é preciso analisar o poema, levando em consideração 

o seu veículo de divulgação, a história da língua inglesa, suas influências no mundo atual, entre 

outros  aspectos  que  pertencem à  forma  de  cada  pessoa  significar  o  mundo.  Entretanto,  o  ser 

humano  pode  apreender  significados  do  mundo  exterior  mesmo  sem  passar  por  um  processo 

reflexivo ou de aprendizagem.  Nesse contexto, “o discurso – como a psicanálise nos mostrou – não 

é simplesmente aquilo que manifesta (ou oculta) o desejo; é também, aquilo que é o objeto do 

desejo” (FOUCAULT, 1996, p.10), ou seja, o poder de alienar, abordado no poema, como veremos 

a seguir, e que se mostra intimamente e implicitamente ligado ao nível lingüístico da mensagem, 

não está somente sendo abordado, mas criando formas de reprodução e legitimação, através da 

língua mais comum, natural e familiar a que o mundo tem acesso. Bilhões de internautas podem ler 

as  duas  primeiras  orações  apresentadas  no  poema,  por  exemplo,  sem  apreender,  no  entanto, 

conscientemente, o discurso pretendido no nível lingüístico. 

A língua, como já dito, é um produto histórico e social, portanto, seja qual for a língua, 

esta traz consigo sua origem por mais remota que seja. Na comunicação, os indivíduos invocam 

sobre si, mesmo inconscientemente, todo o aparato político, social, cultural que a língua assimilou 

ao longo do tempo. É preciso, então, pensar qual imagem, quais aspectos e episódios que a língua 

inglesa reflete hoje, o que ela representa para o mundo, para entendermos o motivo da escolha do 

ciberpoeta por uma língua que não é a sua.

Pensando historicamente, a primeira vez que a língua inglesa teve um caráter dominante, e 

com isso alienante,  foi  na primeira  fase da revolução industrial,  que durou cerca de cem anos 

(1760-1860),  com  o  aparecimento  da  indústria  têxtil,  com  o  uso  do  tear  mecânico  e  com  o 

aprimoramento  das  máquinas  a  vapor.  Nessa  época,  o  trabalho  artesanal  foi  perdendo  sua 

importância, pois o trabalhador que tinha que pensar e realizar todos os processos de fabricação do 

produto, perdendo  o  controle  sobre  a  produção,  sobre  a  matéria-prima  e  os  lucros  para  o 

empregador, que detinha todos os meios de trabalho. Logo, os trabalhadores não tinham que pensar 

a  produção,  e  sim  uma  parte  da  produção.  Assim,  o  trabalho  foi  dividido,  otimizado  e 

desvalorizado, da mesma forma o pensamento. (Sohistoria, 2011, online)
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A carga horária desses novos trabalhadores chegava a oitenta horas de trabalho exaustivo 

semanal;  viviam em condições insalubres dentro de cortiços organizados para receber cada vez 

mais operários. A manufatura mobilizou um grande êxodo rural, de oitocentos mil habitantes em 

Londres, no ano de 1780, cresceu para cinco milhões de habitantes, em 1880, o que contribuiu para 

a urbanização do país. Com tanta mão de obra, as mulheres e crianças eram forçadas a trabalhar 

para  garantir  a  sobrevivência,  por  salários  muito  mais  baixos  que  o  dos  homens;  o  acesso  à 

escolarização era restrito àqueles que não precisavam trabalhar, ou seja, uma classe minoritária da 

sociedade inglesa.

A partir de 1830, o desenvolvimento industrial começa a se descentralizar e contagiar toda 

a Europa, principalmente o leste, e também os Estados Unidos da América. Esse, no entanto, se 

desenvolveu mais  rápido devido ao tamanho continental  do país,  levando grande vantagem na 

produção  agrária.  Aliado  a  isso,  o  movimento  de  exploração  do  território  moveu  uma  grande 

imigração européia para o país que impulsionou o mercado e a indústria até o ano de 1929, o ano da 

grande  depressão,  causada  pela  quebra  da  bolsa  de  valores.  A partir  de  então,  uma  série  de 

episódios  históricos  contribuíram para  o  enriquecimento  e  desenvolvimento  do  país,  como a  I 

Grande Guerra Mundial, a II Grande Guerra Mundial e a Guerra Fria, disputada contra a URSS, 

que proporcionou um grande crescimento tecnológico, devido à corrida armamentista. (Sohistoria, 

2011, online) 

Na década de setenta do último século, vemos uma virada fundamental na história com o 

desenvolvimento da informática e comercialização do microprocessador, que ampliou o processo de 

industrialização,  dando  início  a  uma  nova  fase  da  robótica,  dos  princípios  da  automação, 

possibilitando  uma  maior  flexibilidade  nas  linhas  de  produção  e  aumentando  os  ganhos  de 

produtividade pelo uso de aparelhos eletrônicos (computadores). 

 “Os anos 80 viram o prenúncio do horizonte da multimídia”, diz Lévy (1999, p. 32). A 

informática, então, começa a se fundir com as telecomunicações, a televisão, o cinema. No final dos 

anos 80 e início dos anos noventa, os computadores se juntaram uns aos outros formando uma rede 

que  começou  a  crescer  exponencialmente,  traçando  um  novo  curso  para  o  desenvolvimento 

tecnoeconômico. “As tecnologias digitais surgiram, então, como a infraestrutura do ciberespaço, 

novo  espaço  de  comunicação,  sociabilidade,  de  organização  e  transação,  mas  também  novo 

mercado da informação e do conhecimento” (LÉVY, 1999, p. 32)

Contudo não foi somente a tecnologia americana que se expandiu e entrou em contato com 

outras nações, mas também sua cultura. A língua inglesa se tornou a mais falada no mundo; a 
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cultura angloamericana, a mais influente, e também por isso mais influenciada por outras culturas. 

Em todo o mundo a propagação da língua inglesa é notável. Países como Índia e África do sul, por 

exemplo, mesmo distantes da Inglaterra ou dos Estados Unidos, têm como língua oficial o inglês.   

Com efeito, cultura angloamericana tornou-se um ícone da dominação política, econômica 

e cultural, exercendo um poder quase onipresente. E não há poder e dominação sem uma ideologia 

que o sustente e que o naturalize, ao ponto que as ideias das classes e instituições dominantes se 

tornem as ideias das classes dominadas,  como afirma Chauí (1980, p.92).   E ressalta,  ainda,  a 

autora: “a ideologia é uma ilusão necessária à dominação de classe” (CHAUÍ, 1980, p.104). A 

ideologia nega ao indivíduo o conhecimento da sua origem, que é a existência da divisão de classes  

contraditórias e em luta; assim, cria a ilusão de que não existem classes sociais e, se existem, estão 

em constante mudança; de modo que o indivíduo dominado pode chegar um dia a ser dominante. 

Desta forma, encoraja o indivíduo à paciência e à perseverança, o que potencializa o trabalho. Essa 

ilusão,  tão  necessária  aos  contratos  sociais  de  trabalho,  não  permite  que  o  indivíduo  tenha 

consciência da sua função real na sociedade; assim, o sujeito é docilizado, apassivado e assujeitado. 

A ideologia é  traiçoeira  na visão do autor  porque ela  é,  sobretudo,  exaustiva na sua origem e 

intenções; força o homem a trabalhar por algo que não conseguirá obter. Parte do não-pensamento, 

passa pelo desejo de pensar e retorna ao pensamento original, num ciclo interminável que somente 

será quebrado com o despertar do coletivo.

Assim,  Antero  de  Alda,  em  seu  poema,  escolhe  como  símbolo  da  relação 

dominação/alienação: a língua dos países e culturas que mais exercem dominação atualmente, para 

poder expressar melhor os efeitos e impactos da ideologia (em suas próprias palavras, “traiçoeira”, 

pois  oferece  uma  falsa  visão  da  realidade)  e  depois  impulsiona  o  homem  a  uma  busca  pela 

realidade,  por pensamentos livres,  autonomia intelectual,  um modo crítico de ver  o  mundo,  de 

sentir, de experimentar, de se relacionar com o outro de forma original. No entanto, o que motiva o 

sujeito a buscar formas de significar o mundo, já lhe oferece significados prontos que devem ser 

aceitos, simplesmente “não pense” e “siga-me”. 

O poema estudado nesse artigo, na sua versão virtual, conta com recursos computacionais 

que a representação contida nesse artigo não comporta. Mantemos aqui apenas a forma estática do 

flashpoema na sua imagem final. Contudo, a organização e aparecimento na tela se dão da seguinte 

forma: Primeiro aparece a oração “don’t think” simultaneamente à abertura do poema, como se já 

estivesse ali; depois aparece uma linha branca acima do primeiro verso que fica mais nítida e vai 
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desaparecendo até surgir o segundo: “follow-me”; uma vez este posto, a linha volta a aparecer 

como exposto acima na figura 2. 

“Não pense” não aparece como os outros elementos do poema, pois a simultaneidade com 

a abertura da página produz a ideia de que ele já estava presente, sendo um fato anterior à recepção 

da mensagem. Não pensar é assim uma atitude ou uma intenção que nos perpassa como sujeitos, 

como  receptores,  começando  muito  antes  do  nosso  começo.  O  primeiro  movimento  que 

percebemos é o da linha, que aparece, desaparece e reaparece uma segunda vez. É interessante 

observar que ela tem um começo, meio e fim, que se coloca acima da atemporalidade alienante do 

primeiro verso, mas se submete ao segundo: “siga-me”, e só com a presença deste, emerge mais 

uma vez.

 Ao clicar-se no verso “follow-me”, aparece em diversas cores e em torno da linha um 

novo verso “tell me” e “fala comigo”, permanecendo apenas um verso acima da linha “tell me” e 

um novo abaixo: “think?”, representando uma tentativa de interação com o mundo, com o outro, de 

forma livre, sem pensamentos determinados anteriormente, uma pergunta que soa como um pedido. 

Clicando-se em “tell me”, aparece um novo verso: “see me” e “olha para mim”, da mesma 

forma que o verso anterior se apresentou, manifestando a mesma necessidade de pensar um mundo 

de forma diferente e vê-lo não com o olhar de outro. Por isso aparece abaixo da linha uma figura de 

um olho que brilha como um flash, de segundo em segundo. Clicando-se em “see me”, aparece 

“touch me” e, tocando-se nesse último, aparecem os versos “please try me”, em cima da linha, 

depois “try me”, “think” e “don’t think”, esse último, abaixo da linha.  Sinalizando um modo de 

vida  e  de  pensamento  cíclico,  o  autor  nos  mostra  que  a  alienação  é  histórica  e  anterior  ao 

nascimento do homem, bem como posterior a morte do homem, mesmo que o homem tente e, por 

vezes, consiga existir em uma atitude de resistência à alienação, ela estará sempre presente, e seguir 

essa ideologia é algo inevitável. 

Figura 3 – Terceira imagem do poema não pense (http://anterodealda.com)
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Assim, a vida é a contradição da resistência e aceitação passiva da ideologia, dos discursos 

que nos perpassam e permeiam nossas atitudes e relações com o mundo, conosco e com o outro. 

Esse processo contínuo de produção, reprodução e assimilação da ideologia é pelo autor descrito e 

o que parece ser o fim do poema e o limite da sua interpretação, na verdade não é, pois clicando-se 

sobre  “try  me”,  vemos  a  contestação  desse  processo.  Aparecem  inicialmente  todos  os  versos 

anteriores  em  uma  única  linha.  Desaparecendo  esses,  surge  o  verso  que  mostra  a  verdadeira 

essência  e  senso de  contestação do ciberpoeta:  “cry.  the  ideology is  treacherous”.  Traduzindo: 

“chore. a ideologia é traiçoeira”. Então, a palavra “help” começa a aparecer em toda a tela, em 

tamanhos cada vez menores como ecos no vazio, representado pelo fundo preto do poema, até que 

eles param de aparecer e o poema volta para a página inicial: “don’t think”. 

Figura 4 – Penúltima imagem do flashpoema não pense (www.anterodealda.com)

Considerando  o  contexto  de  produção  do Antero  de  Alda,  suas  preocupações  com os 

sofrimentos dos idosos, das mulheres afegãs no pós-guerra, e toda sua temática de denúncia social e 

política, vemos a crítica ao modelo de pensar imposto e alienante; não mais a retratação, o reflexo 

da sociedade e do homem, mas a proposta de construção de um novo modo de pensar, questionar e 

por isso começar a mudar a realidade. 

Contudo, as ferramentas que possibilitam ao sujeito lírico se colocar de forma consciente e 

contestadora em relação a esse pensamento institucional, que é a ideologia, parte da ação individual 

de identificação e resistência, até uma ação coletiva de contestar, de somente assimilar aquilo que é 

produto  de uma reflexão crítica.  No último verso “help” o autor  reconhece  que lutar  contra  a 

ideologia e alienação sozinho é um trabalho infrutífero. Por isso, pede ajuda ao leitor. No entanto, o 

autor não considera que, uma vez o pensamento coletivo legitimado, estará isento de ideologias, de 
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discursos. Se assim for não haverá ruptura, pois a ideologia dominada, então, passaria a dominar 

outras ideologias em um processo ininterrupto. Por isso, o poema volta a página inicial. No entanto, 

mesmo sabendo disso o autor se propõe a uma mudança organizacional e ideológica da sociedade e 

pede ajuda através de seu flashpoema, no meio de comunicação mais abrangente em número e 

espaço da atualidade, à internet.

Conclusão

A internet trouxe grandes avanços na comunicação, a informática revolucionou a indústria, a 

economia  e  a  política,  e  a  poesia  não  ficou  isenta  a  essas  transformações,  assimilando  e 

aproveitando todos os recursos multimidiáticos disponíveis na pós-modernidade. A linguagem se 

reconfigurou para abraçar essa nova realidade global, universalizante e totalizante, bem como o 

discurso que é intimamente e indissociavelmente ligado a linguagem.

A obra do ciberpoeta português emerge nesse contexto com uma visão crítica da realidade, 

denunciando  as  mazelas  da  sociedade  e  contestando  discursos  vigentes  na  atualidade  que  são 

assimilados e reproduzidos acriticamente pelo sujeito comum. O autor oferece então, considerando 

seus quadros poéticos e a pluralidade de linguagem utilizada, inúmeros objetos de análise e  muitos 

discursos contestados por ele, a fim de levar o leitor à uma concepção mais crítica do mundo, de si 

e do outro.
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ANIMAÇÃO E CINEMA: processo criativo interdisciplinar que perpassa pela 
leitura e produção textual

Morgana Bruno Henrique Guimarães4

Eliany Alvarenga Araújo (Orientadora)5 

Resumo: As mídias e meios de comunicação estão cada vez mais presentes nas rotinas. Trabalhar a leitura, a literatura e 
a produção literária vinculados a estas mídias é fundamental para a integração destas atividades ao cotidiano. Além de 
promover novas perspectivas de leituras, releituras e análises. O cinema e a produção de vídeos são excelentes meios 
interdisciplinar para este fim. Afinal a produção do roteiro, planejamento das etapas, montagens e edições trabalham 
várias perspectivas e atividades culturais. Uma experiência sobre esta ação foi um projeto realizado no CEPAE no 
segundo semestre de 2010. O projeto consistia em trabalhar a produção de animações com os alunos do quinto ano. 
Esse envolveu as aulas de português, atividades na biblioteca escolar e oficinas com alunos de Jornalismo. Durante o 
projeto os  alunos montaram roteiros,  storyboards,  a  produção efetiva dos vídeos que foram apresentados em uma 
mostra no CINE UFG no fim do semestre. Estes atos possibilitaram aos alunos uma visão mais profunda de todas as  
etapas do cinema. As ações deste projeto podem ser aprofundadas através da produção de novos vídeos com adaptações 
literárias, a produção textual dos próprios alunos, bem como composições e cenários de autoria própria. Com alunos 
mais velhos as análises dos resultados finais podem ser mais profundas e mais ligadas às realidades dos estudantes.
Palavras-Chave: Literatura; Cinema; Animação; Mídia; Biblioteca Escolar.

A História Humana passou por vários períodos diferentes os quais costumamos classificar 
e nomear. Atualmente chamada por alguns de Era da Informação ou Sociedade da Informação, 
cujas  características  principais  são  a  velocidade  da  comunicação,  a  riqueza  das  mídias  e  a 
quantidade de informação disponível. Nem sempre estes recursos e características, da Sociedade da 
Informação, estão presentes no cotidiano escolar. Muitas das práticas de estudo e ensino continuam 
tradicionais.

Somando-se  a  este  ambiente  está  o  desinteresse  dos  estudantes  por  muitas  matérias 
incluindo a Leitura. Esta realidade também se aplica a Biblioteca Escolar, que permanece alheia, 
solitária, com uma estrutura precária, isto é, quando ela existe, pois na maior parte das vezes não 
passa de uma sala de aula mal adaptada onde os livros são armazenados.

Desta forma, a realidade escolar permanece muito distante da realidade extra-escolar. Por 
isso é tão importante  integrar  novos métodos e meios no ensino e estudo.  Pois desta  forma é 
possível aproximar as disciplinas e os estudos das práticas cotidianas dos alunos. Um bom meio 
pode ser o cinema. Esse pode integrar vários tipos diferentes de artes em sua composição, além de 
sua produção propiciar o trabalho interdisciplinar.

4 Graduada  em  Biblioteconomia  pela  Faculdade  de  Comunicação  e  Biblioteconomia  (FACOMB-UFG).  E-mail: 
morganabhg@gmail.com

5 Professora  Doutora  efetiva  da  Faculdade  de  Comunicação  e  Biblioteconomia  (FACOMB-UFG).  E-mail:  
y.alvarenga@gmail.com.
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1. A escola e a biblioteca escolar

A Escola possui uma estrutura muito tradicional tanto pela falta  de investimento,  bem 
como pela cultura de visualizar a escola sendo apenas o professor, os alunos e o quadro negro na 
sala de aula. Para completar esta situação, muitas tentativas de saída deste padrão nem sempre são 
bem  vistas  ou  recebidas.  Um  exemplo  cômico  desta  situação  pode  ser  vista  nesta  fala  do 
personagem  Calvin6:  "Para  estragar  o  prazer,  nada  como  descobrir  que  foi  educativo."  Este 
pequeno  exemplo  demonstra  como  a  realidade  escolar  é  distante  da  vivida  extra-classe, 
extra-escola. As atividades escolares são chatas, aborrecidas e nem sempre o professor tem suporte 
(material,  estrutural,  financeiro,  pessoal)  para  concretizar  atividades  educativas,  divertidas  e 
interdisciplinares.

A realidade da Biblioteca Escolar também está bem crítica. No livro Miséria da Biblioteca  
Escolar, Silva (1995) descreve bem esta realidade:

De fato, quando existem nas escolas espaços denominados bibliotecas, estes 
não passam, na maioria dos casos, de verdadeiros depósitos de livros ou, o 
que é pior, de objetos de natureza variada, que não estão sendo empregados 
no  momento,  seja  por  estarem  danificados,  seja  por  terem  perdido  sua 
utilidade. Às vezes, a “biblioteca” é um armário trancado, situado numa sala 
de  aula  a  qual  os  alunos  só tem acesso se algum professor  se  dispõe a 
abri-lo... quando a chave é localizada (SILVA, 1995, p.13)

Esta descrição ainda se aplica a muitas bibliotecas enquanto outras, apesar de possuírem 
uma estrutura razoável, ainda não estão devidamente disponibilizadas à comunidade escolar. Seja 
pelo funcionamento restrito, seja pelos produtos7 e serviços8 inexistentes e/ou insuficientes.

2. A distância da leitura e dos livros 

A esta triste realidade agregam-se o desinteresse pela literatura, e as dificuldades de leitura 
de muitos brasileiros.  Muitos  não reconhecem a leitura como uma atividade do cotidiano.  Isto 
dificulta o incentivo e o reconhecimento da importância da leitura em nossas vidas.

6 FRASES  “Calvinianas”.  Frases  encontradas  nas  tiras  de  Calvin  e  Haroldo.  2008.  Disponíveis  em: 
<http://depositodocalvin.blogspot.com/2008/11/frases-calvinianas.html>. Acesso em: ago. 2011.

7 (CUNHA, 2008) “produtos cuja função é facilitar ao usuário de um sistema a obtenção da informação, isto é, adquirir 
dados que possam ser usados para decidir ou controlar. Os livros, as bases de dados, os programas de computador e os  
serviços de consultoria são exemplos deste tipo de produto.”

8 (CUNHA, 2008) “Conjunto de serviços prestados ao público (empréstimo, informação, consulta) e funções técnicas 
efetuadas por bibliotecários (classificação, catalogação, aquisição).”.
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Há grande distância entre as leituras realizadas dentro e fora da escola. A leitura emocional 
e/ou prática como a leitura de gibis, revistas, e-mails, blogs, SMS,  twitter possuem uma grande 
distância das leituras escolares para os estudantes. Muitas vezes os alunos não identificam o valor 
destas leituras. E tantas outras vezes os educadores também têm dificuldade de expressar esse valor, 
seja pelas tantas dificuldades anteriormente citadas, seja por dificuldade de compreensão do próprio 
educador.

Este  mesmo problema de reconhecimento  de valor  também acontece  com a biblioteca 
escolar como descrito por Kuhthaul (2006).

Se os alunos vêem a biblioteca como algo isolado, é difícil entenderem sua 
função.  Podem  pressupor  que  a  biblioteca  é  responsável  por  ensinar 
determinados conteúdos, os quais serão obrigados a estudar e com base nos 
quais  serão  avaliados.  Esse  equívoco  impede  que  desenvolvam  hábitos 
persistentes  de  usar  a  biblioteca  e  os  recursos  informacionais. 
(KUHTHAUL, 2006, p. 184)

Os estudantes encaram as leituras e a biblioteca simplesmente como matérias escolares 
obrigatórias e não agregam estas práticas ao cotidiano. E as escolas, com a estrutura tradicional, não 
reconhecem  e  aproveitam  os  potenciais  que  estes  recursos  tecnológicos  da  era  informacional 
possibilitam. Muito pelo contrário, não raro estes recursos são proibidos, isto é, quando os recursos 
são disponibilizados como, por exemplo, um laboratório de informática possui restrição à diversos 
sites e um acervo tem restrição de acesso, pois os estudantes e/ou funcionários podem “estragar” 
estes documentos.

Contudo  é  esquecido  que  estes  recursos  podem e  devem ser  utilizados  na  escola.  Se 
possível,  de  uma  forma  interdisciplinar,  assim  os  estudos  se  aproximam  mais  das  ações 
extra-escolares  tornando  os  estudantes  mais  autônomos.  Um exemplo  de  atividade  pode  ser  o 
cinema.

3. Cinema, vídeos e animação 

O cinema é uma arte audiovisual muito importante. E se aproxima muito das atividades 
rotineiras, seja para o lazer, informação, estudo, meios de comunicação como a internet, televisão, 
sites.

Esta é uma arte muito popular, desde a origem teve períodos de sofisticação. Mas com a 
evolução  das  mídias  ela  novamente  se  torna  muito  popular.  Não  é  difícil  encontrar  alguém 
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fotografando e/ou filmando algo e/ou alguém nas ruas, parques, eventos e até mesmo em tragédias 
e acidentes com filmadoras, celulares e máquinas fotográficas.

Além das facilidades da filmagem, os vídeos amadores também podem ser editados em 
casa.  Não é complicado encontrar editor de vídeos gratuitos (software livre) na internet,  como 
também tutoriais que ensinam a operá-los.

Até a publicação e disseminação é fácil através do  Youtube, redes sociais. Esta é uma 
atividade divertida mesmo que trabalhosa e a produção e edição melhora a cada vídeo produzido. 
A autocrítica também se aguça, afinal sempre há uma vontade de se superar, além da experiência 
com as filmagens e edições que sempre aumentam.

Estas  características dos vídeos e cinema atuais possibilitam o trabalho interdisciplinar 
dentro da escola. Não apenas com a análise crítica, forma mais comum de trabalho do cinema 
dentro das escolas e faculdades, mas com a produção em si.

Para isso, os estudantes deverão entender basicamente o que é o cinema, como montar o 
roteiro (inclui o processo criativo tanto para escrever uma história original como a adaptação de 
uma obra já existente), como trabalhar os cenários e ambientes. Tudo bem planejado antes das 
filmagens e edições. Para o acabamento, pode-se trabalhar dentro do laboratório de informática em 
parceria com o professor orientador do local. Outras disciplinas podem ser integradas ao projeto, 
afinal o roteiro possui infinitas possibilidades...

A linguagem do cinema é muito ampla e também possibilita inúmeras perspectivas. Um 
bom exemplo foi a microssérie Capitu: a vida é uma opera, exibida em cinco capítulos pela Rede 
Globo. Esta obra foi produzida em comemoração ao centenário de Machado de Assis. Ela possui 
uma combinação bem curiosa, pois seu roteiro é bem clássico, com falas das personagens muito 
semelhante às falas da obra original. Contudo o cenário possui características modernas, como 
pichações  em  algumas  paredes;  a  Capitu  jovem  possui  inúmeras  tatuagens  que  não  foram 
totalmente escondidas com o figurino; a maquiagem é pesada e não combina com os costumes da 
época; há a utilização de sucata no cenário... Esta combinação tornou a obra bem contemporânea.

Esta microssérie pode servir de exemplo para a adaptação de obras clássicas, bem como 
incentivar a criatividade dos estudantes, aproximando esta obra da realidade social deles. O cinema 
é uma porta bem vasta e aberta, o que significa que também é necessário foco para não se perder 
dentro do projeto.

A animação também é um campo que vem crescendo e ganhando espaço. Um festival 
anual que ocorre em São Paulo e no Rio de Janeiro,  Anima Mundi, exibe animações vindas do 
mundo todo e de excelente qualidade, tanto do acabamento como da criatividade dos roteiros.

Esta  opção  também  é  uma  ótima  idéia  de  trabalho  com  crianças  e  jovens.  Além  da 
presença que a animação possui  em suas vidas,  também há recursos digitais  que viabilizam a 
produção destes vídeos, mesmo para leigos. Contudo há outros tipos de animações que podem ser 
bem trabalhosas e complicadas como é o caso do  Stop Motion,  uma animação feita quadro a 
quadro com modelos reais. O exemplo mais comum é a animação com modelos em massa de 
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modelar (“massinha”). A animação desenhada quadro a quadro também é muito trabalhosa, além 
de exigir habilidade dos desenhistas.

O  processo  criativo  dos  estudantes  também  podem  se  estender  a  outras  habilidades 
artísticas, como a música, o canto, o teatro, as artes plásticas. Tudo variando de acordo com as 
características e habilidades das pessoas envolvidas no projeto.

Apesar deste tipo de projeto incentivar a criatividade, é bom ter o cuidado de não criar uma 
expectativa exagerada em relação à qualidade final do vídeo. Afinal nem sempre o resultado de um 
trabalho amador feito por pessoas sem experiência tem um elevado grau de qualidade. Mas mesmo 
a  baixa  qualidade  dos  efeitos,  ou  até  mesmo  erros  na  edição,  servem  como  aprendizado  e 
incentivam a autocrítica do trabalho.

4. Projeto “Animação: mais conceitos e formas de utilizar a biblioteca escolar 

Este  foi  um projeto  de  estágio  realizado no segundo semestre  de  2010,  na  Biblioteca 
Escolar do CEPAE. Teve por iniciativa fazer uma ação interdisciplinar entre a Biblioteca e as aulas 
de português,  com um projeto divertid,o com novidades,  visando também atrair  a atenção e  a 
participação dos alunos mais velhos, repetentes e com problemas de comportamento.

O trabalho objetivava a produção de vídeos de animação com os estudantes do 5º ano do 
ensino fundamental do Centro de Ensino e Pesquisa Aplicada à Educação (CEPAE). O projeto teve 
início no fim de agosto e conclusão no fim de novembro. O conteúdo aplicado foi trabalhado em 
três etapas:

a) Foi  apresentado  fundamento  da  biblioteconomia  como  fontes  de  informação,  pesquisa, 

direitos autorais e referência pela estagiária de biblioteconomia;

b) Um  Workshop sobre  Cinema  e  Animação  tratando  dos  conceitos,  etapas  de  produção, 

roteiro, edição, ministrado por dois alunos de Jornalismo9;

c) Nas  aulas  de  Língua  Portuguesa  foram  discutidos  os  temas  (enredos  das  histórias),  a 

correção dos roteiros, apresentação dos Storyboards. Paralelamente a professora também trabalhou 

gêneros textuais, propaganda, reportagens mídia oral e impressa.

A primeira etapa foi rápida, dando aos alunos noções sobre a utilização da biblioteca, o 
acervo,  como fazer  pesquisa,  tanto na biblioteca como na internet,  citação de fontes  e  direitos 
autorais. Contudo o serviço de empréstimo na biblioteca era semanal e permaneceu por todo o 
semestre. Também foi permitido o acesso livre às estantes, o que possibilitou o conhecimento do 
acervo e a busca por livros mais compatíveis aos interesses pessoais dos alunos. 

9 Os alunos eram Bruno Fiorese e Tatiane de Assis orientados pelo Professor do curso de Jornalismo Nilton Rocha.
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 As duas outras etapas foram maiores e concomitantes. Os estudantes de Jornalismo Bruno 
e  Tatiane  apresentaram  os  conceitos,  as  etapas  e  como  produzir  os  roteiros,  paralelamente  a 
professora  Maria  Selma, de  Língua  Portuguesa,  corrigia  as  produções10 e  seguia  com o  plano 
normal de aula.

Após a produção dos roteiros, os grupos se reuniram e produziram os Storyboards11. Claro 
que  de uma forma bem simples,  sem muitos  detalhes  e  da  forma como conseguiam desenhar. 
Durante esta etapa muitos alunos mudaram de grupo e mudaram até mesmo os roteiros. Alguns 
criaram histórias medievais com cenários bem parecidos com filmes de Hollywood, outros queriam 
copiar personagens de jogos, mas a maioria criou histórias simples e bem criativas, com uma boa 
possibilidade de execução.

Pelo  pouco tempo de  realização do projeto  e  o  curto  tempo de  duração das  aulas,  as 
gravações ocorreram no dia 23 de outubro de 2010, em um sábado. Por ter sido fora do horário de 
aula, compareceram cerca de 20 alunos, contudo houve uma boa representação dos grupos. Muitos 
se organizaram e ajudaram vários colegas de outros grupos a construir  cenários,  a fotografar e 
filmar. Por causa do curto tempo de execução, os alunos não produziram somente animações, houve 
duas filmagens e duas fotomontagens. As edições foram realizadas pelos alunos de Jornalismo por 
falta de tempo e por não conseguir tempo suficiente no laboratório de informática.

A fase final do projeto começou com uma mostra de animações que ocorreu no dia 11 de 
novembro, uma quinta-feira à tarde, no Cine UFG. Nesta Mostra foram apresentados os vídeos 
produzidos pelos alunos, bem como animações do ANIMA MUNDI e uma produção de um técnico 
administrativo da FACOMB, Dustan. Também por ser fora do horário de aula, houve uma baixa 
participação dos  estudantes  e  de suas  famílias.  Assim,  no dia  seguinte  na biblioteca os  quatro 
vídeos12 foram exibidos para as turmas e houve uma apresentação dos grupos. Eles expuseram suas 
dificuldades,  surpresas,  expectativas;  Também  tiraram  dúvidas  e  contaram  “curiosidades  dos 
bastidores”.

Todos gostaram muito do projeto e demonstraram expectativa de refazê-lo.  Alguns até 
pensam  em  seguir  carreira  e  prestar  vestibular  para  jornalismo.  Os  resultados  foram  muito 
gratificantes e demonstram como esse projeto pode ser uma ação dentro das possíveis na escola.

5. Conclusão

O projeto de cinema e animação realizado com as turmas do 5° ano foi bem sucedido. O 
conteúdo ministrado aos alunos teve bons resultados; na biblioteca muitos alunos se tornaram mais 

10 Observação as duas turmas foram divididas em grupos escolhidos por eles próprios.

11 É a remontagem do roteiro através de desenhos quadro a quadro, das cenas, cenários, personagens.

12 Por contratempos ficaram prontos apenas 4 vídeos, duas filmagens, uma fotomontagem e uma animação gráfica feita 
por dois estudantes em casa.
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participativos, buscavam livros de diferentes temas e liam mais os livros da Seção de Referência13. 
A produção textual também foi muito rica. Os estudantes produziram muitos textos; cada grupo 
produziu vários roteiros muito criativos. Infelizmente não era possível produzir todos os roteiros.

Em relação ao comportamento dos alunos, ainda teve alguns problemas. Havia dias que os 
alunos estavam mais agitados já em outros dias o trabalho era mais produtivo. Em relação aos 
alunos  mais  velhos,  foi  mais  complicada  a  participação.  Alguns deles  só  se interessavam pelo 
projeto para não cumprir as atividades tradicionais em sala de aula. Mas na reta final, a participação 
de algumas das alunas repetentes foi mais efetiva e intensa.  Elas contribuíram e muito com as 
filmagens, produção dos cenários, direção e atuação; tiveram tanto interesse que ficaram motivadas 
a entrarem na faculdade de Jornalismo.

O resultado final do projeto foi 4 vídeos,  isto por causa das filmagens serem realizada em 
um sábado e porque alguns grupos perderam as fotografias ou não entregaram em tempo hábil para 
a  edição.  Isso  ocorreu  porque  alguns  pais  não  autorizavam o  uso  da  internet  em casa  ou  os 
equipamentos de filmagem pertenciam a alunos que faltaram. Outra complicação foi com o fato da 
não compreensão do curto tempo pelos alunos. Alguns acreditavam que era possível refilmar todo o 
trabalho,  modificar  alguma cena,  acrescentar  algum detalhe  ou  entregar  depois  as  fotos  ou  as 
filmagens.  Mas mesmo com esses mal entendidos o resultado foi dentro do esperado. Desde o 
planejamento do projeto já era esperado a não participação de todos os alunos, pois não era um 
trabalho  obrigatório.  Também  foram  esperados  os  contratempos  com  equipamentos  e  a  não 
conclusão de alguns trabalhos.

O ponto de vista crítico dos estudantes também foi bom. Eles próprios constataram antes 
da execução das filmagens as inviabilidades do projeto idealizado por eles e fizeram as adaptações. 
Também se preocuparam com os resultados e eles mesmos criticaram as incoerências nas histórias e 
sugeriram melhorias.  Tiveram uma boa interação com o trabalho dos  demais  grupos.  Também 
ficaram felizes com os resultados e orgulhosos de saber que seus vídeos foram postados na internet. 
Queriam contar para as famílias e amigos fora da escola.

Os  resultados  do  projeto  foram  muito  bons.  A idéia  foi  bem  recebida  tanto  pelos 
professores como pelos alunos. Eles se surpreenderam com o fim do projeto antes do fim do ano 
letivo  e  queriam continuá-lo.  Foi  um projeto  trabalhoso,  mas  muito  gratificante  para  todos  os 
participantes.

O trabalho com as mídias pode tornar o aprendizado mais divertido e mais próximo do 
cotidiano, especialmente se for um trabalho interdisciplinar. Desta forma é possível constatar que as 
novas mídias são mais um auxilio que um empecilho aos estudos e as atividades acadêmicas. É 
mais importante apresentar formas e perspectivas de utilização que a restrição destas mídias na 
escola.

13 Sessão da Biblioteca onde estão os dicionários, enciclopédias, alguns periódicos e documentos para consulta local.
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LEITURA NO ESPAÇO DIGITAL

Patrícia Roberta de Almeida Castro Machado – FL/UFG

Resumo:  A presença das novas Tecnologias  da Informação e Comunicação (TIC),  em nosso cotidiano, possibilita 
novas formas de entrar em contato com textos escritos. Podemos, inclusive, afirmar que não é o mesmo ler um material 
impresso  e  ler  na  tela  de  um computador,  posto  que  este  tipo  de  suporte,  ou  seja,  o  espaço  digital  exige  novas  
habilidades leitoras. Por isso, nesse trabalho, buscamos compreender como ocorre o processo de leitura em espaços 
virtuais,  observando  o  entrelaçamento  entre  texto,  imagem  e  som,  bem  como  os  denominados  hipertextos  que 
proporcionam um tipo de leitura não linear, com o uso de diferentes recursos semióticos.
Palavras-chave: Leitura, espaço digital, hipertextos.

Há, pelo menos, dois tipos de leitura no espaço digital: as de caráter on-line e as off-line, 

ou seja, ao nos referirmos a este meio destacamos o uso do computador esteja ele conectado à rede 

(Internet) ou não, visto que o processo de leitura pode ocorrer tanto com textos disponibilizados na 

Internet (on-line) quanto com textos salvos na memória do computador (off-line).

Da leitura de manuscritos, passando pelos textos impressos até os textos eletrônicos, muito 

foi e está sendo transformado na cultura escrita e nas maneiras de ler, já que, a cada forma como o 

texto escrito aparece publicado, são geradas expectativas e usos que lhe são próprios. Em relação ao 

espaço digital, para Chartier (1999, p. 12-13), o texto na tela de um computador

cria uma distribuição, uma organização, uma estruturação do texto que não 
é de modo algum a mesma com a qual se defrontava o leitor do livro em 
rolo da Antiguidade ou o leitor  medieval,  moderno e  contemporâneo do 
livro manuscrito ou impresso,  onde o texto é organizado a partir  de sua 
estrutura em cadernos, folhas e páginas. O fluxo sequencial do texto na tela, 
a continuidade que lhe é dada, o fato de que suas fronteiras não são mais tão 
radicalmente  visíveis,  como  no  livro  que  encerra,  no  interior  de  sua 
encadernação ou de sua capa, o texto que ele carrega, a possibilidade para o 
leitor de embaralhar, de entrecruzar, de reunir textos que são inscritos na 
mesma memória eletrônica: todos esses traços indicam que a revolução do 
livro  eletrônico  é  uma  revolução  nas  estruturas  do  suporte  material  do 
escrito assim como nas maneiras de ler. (CHARTIER, 1999, p. 12-13)

Portanto, é possível afirmar que não é o mesmo ler um livro impresso e ler um livro na tela 

de um computador, pois cada um desses suportes para o escrito exige do leitor um tipo de postura  

específica.  Seja  no  suporte  digital  ou  impresso,  a  leitura  em si  continua  sendo uma atividade 
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complexa;  mas  no  espaço  digital,  outras  habilidades,  como saber  manusear  um computador  e 

utilizar algumas das suas ferramentas, por exemplo, também são necessárias. Em outras palavras, a 

diferença entre a leitura de textos digitais e a leitura de textos impressos, segundo Coscarelli (2003, 

p.  01),  “está  nos  mecanismos de “navegação” usados para  ler:  o  hipertexto exige que o leitor 

conheça alguns ícones  e  convenções  dos  textos  digitais.  Por  outro lado,  quem não sabe  como 

funciona uma primeira página de jornal, um dicionário ou um índice, também vai ter dificuldade de 

encontrar o que quer num texto impresso”. Cabe ao leitor aproximar-se de cada um desses tipos de 

texto, da forma que seja mais satisfatória e proveitosa aos seus processos de leitura.

Assim sendo,  neste  artigo,  procuramos  compreender  o  processo  de  leitura  no  espaço 

digital, considerando o meio virtual como um novo suporte para o texto escrito e como um espaço 

onde também acontece o exercício da leitura. Para isso, refletimos sobre algumas temáticas como o 

uso  das  novas  tecnologias  na  prática  da  leitura,  os  hipertextos  como  mecanismos  para  a 

intertextualidade, os recursos semióticos que agregam, ao texto escrito, sons e imagens para auxiliar 

no processo de leitura, as novas habilidades leitoras necessárias ao contexto digital e alguns tipos de 

leitores  que  podem  ser  identificados  nesse  meio.  Por  conseguinte,  começamos  nosso  estudo 

refletindo sobre as novas tecnologias e sua contribuição às práticas de leitura.

Novas Tecnologias: novos suportes para o exercício da leitura

Atualmente,  não  se  pode negar  o  avanço  tecnológico  e  sua  forte  influência  no  nosso 

cotidiano. A cada dia, é possível realizar processos de leitura na tela quando acessamos o e-mail, 

utilizamos o celular ou quando vamos ao banco e usamos o caixa eletrônico,  por exemplo.  Os 

recursos  tecnológicos  influenciam  bastante  a  vida  na  sociedade  contemporânea  e, 

consequentemente, a leitura na tela. Ainda que não nos demos conta, esses recursos já fazem parte 

do nosso dia-a-dia e definem novas formas de organização dos textos e de procedimentos de leitura.

A internet, por sua vez, é uma mídia que proporciona um espaço interativo e colaborativo, 

no qual podemos observar modos diferentes de armazenamento, processamento e divulgação das 

informações, porque se ampliam os recursos e as possibilidades de estender determinadas leituras a 

diferentes setores sociais. Portanto, podemos afirmar que essa é uma das grandes contribuições das 

novas tecnologias aos processos de leitura, ou seja, elas oportunizam, facilitam e disponibilizam o 

acesso  a  diferentes  textos  eletrônicos,  como  livros  teórico-científicos  e  literários,  histórias  em 

quadrinhos, artigos jornalísticos e outros.
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Além disso,  no  espaço  digital  on-line,  o  texto  “deixa  de  ser  um todo  contíguo  (uma 

unidade formal) de estrutura unicamente linear, quase que unicamente verbal, e passa a ter uma 

estrutura hierárquica fragmentada, da qual fazem parte ícones, imagens estáticas e/ou animadas e 

sons. Ou seja, deixa de ser 'monomídia' e passa a ser multimídia” (COSCARELLI, p. 2003). O 

texto  virtual  é  carregado  não  apenas  de  recursos  linguísticos,  mas  também  de  recursos 

extralinguísticos que permitem o uso de hipertextos e de recursos semióticos que possam auxiliar o 

processo de leitura, a aquisição e a construção de novos conhecimentos. No entanto, isso não é algo 

restrito à leitura no espaço digital, pois em outros tipos de leitura também podem ser identificados 

recursos  semióticos,  como  o  uso  de  imagens  e  as  intertextualidades,  como  ocorre  com  os 

hipertextos. O que, de fato, é modificado são as formas como lidar e utilizar esses tipos de textos e 

os comportamentos dos seus leitores.

Mas,  antes  de  prosseguir,  é  importante  compreender  melhor  o  que  se  entende  por 

hipertexto e como esse recurso pode influenciar a leitura em espaço digital.

Hipertexto e não linearidade da leitura

Para Koch (2002, p. 67), “o hipertexto, é por natureza e essência, intertextual. Por ser um 

‘texto múltiplo’, funde e sobrepõe inúmeros textos, textos simultaneamente acessíveis ao simples 

toque do mouse”. No espaço digital  on-line, podemos acessar textos eletrônicos repletos de links 

que nos direcionam a outros textos,  por isso sua natureza intertextual.  Consequentemente,  essa 

multiplicidade de textos interligados oferece aos leitores diversas opções de conexão e caminhos 

para seguir, isto é, o hipertexto oportuniza ao leitor a construção do seu próprio percurso de leitura. 

Em outras palavras, Álvarez (apud Vieira, 2001) afirma que o

hipertexto  é  um  documento  eletrônico  composto  de  nós  ou  unidades  textuais 
interconectadas que formam uma rede de estrutura não-linear. As palavras destacadas ou 
sublinhadas nestes blocos textuais desempenham a função de botões que conectam outras 
fontes. Navegando entre esses nós, o leitor vai criando suas próprias opções e trajetórias de 
leitura,  rompendo o domínio tradicional de um esquema rígido de leitura imposto pelo 
autor. (ÁLVARES apud Vieira, 2001, p. 435)

A leitura, nesse contexto, é guiada pelas necessidades e expectativas do leitor em sua busca 

por novas informações. Assim sendo, ela não segue um padrão linear, visto que as idas e vindas de 

um texto a outro lhe confere um caráter dinâmico.

Contudo,  a  linguagem  em  si  é  hipertextual,  porque  está  constantemente  implicada  a 

diferentes  “espaços,  tempos,  sujeitos,  referências,  vozes,  entre  outros  elementos  que  são 

 Sumário                                                      54



processados  na  leitura  de  um  texto”  (COSCARELLI,  2003,  p.  2-3).  Ainda  acompanhando  o 

pensamento de Coscarelli (2003), se consideramos os hipertextos como um aglomerado de textos 

conectados  uns  aos  outros,  não  há  razão  que  sustente  uma  grande  diferença  entre  os  textos 

eletrônicos e os impressos, pois a leitura, esteja ela em qualquer suporte, não é linear. Ela estabelece 

variadas relações, “a ativação de diferentes informações, envolve lembranças e projeções, pausas 

para reflexões ou descanso, entre outros motivos, bem como a consulta a outros materiais, a volta a 

outras partes do texto; sem mencionar ainda que o leitor pode pular palavras, parágrafos, páginas, 

capítulos,  ler  o  final  para  depois  ler  o  começo”  (COSCARELLI,  p.  3).  Em  outros  termos  e  

reafirmando o que vem sendo dito, não é possível considerar um processo de leitura como linear, já 

que os próprios processos cognitivos dos seres humanos são hipertextuais.

Para ampliar a nossa compreensão sobre o hipertexto, Rocha (2005, p. 143) afirma que 

este recurso “se constitui a partir de recursos como animação, sons, filmes, desenhos, links, vídeos, 

jogos  separados  ou  mixados  ao  mesmo  tempo.  São  poderosos  instrumentos  de  comunicação, 

possibilitando  manipulação,  desconstrução,  reconstrução  de  acordo  com  o  interesse  de  cada 

usuário”. O hipertexto, enfim, se configura como uma forma híbrida e dinâmica que se utiliza de 

diferentes recursos semióticos para a constituição da sua textualidade (XAVIER, 2005, p. 171). Por 

isso, na seção seguinte, refletimos sobre a utilização desses recursos semióticos e sua influência no 

exercício da leitura em espaço digital.

Recursos semióticos

Normalmente,  os  hipertextos  “contam  ou  podem  contar  com  a  presença  de  imagens, 

ícones, outras marcas, como os hiperlinks, as barras de rolamento, diferentes formas de mostrar que 

um botão está ou não ativado, sons, gráficos, animações, vídeos, entre outros” (COSCARELLI, 

2002).  Todos  esses  recursos  são  utilizados  com a  finalidade  de  melhorar  a  acessibilidade  e  a 

usabilidade de um site, para que o processo de leitura ocorra de modo mais eficaz e procure atender 

às  necessidades  e  expectativas  dos  leitores-navegadores.  Textos  que  apresentam esses  tipos  de 

recursos podem ser classificados como um texto multimídia, ou seja, um texto que engloba diversas 

manifestações  sígnicas,  sejam  elas  verbais  ou  não,  sonoras  e  de  animação  que  auxiliam  na 

atribuição  de  significações  ao  texto  (NEDER,  2005).  Entretanto,  segundo  Marcuschi  (2005), 

mesmo possibilitando a interface entre diferentes textos e variados recursos semióticos, o espaço 

digital, proporcionado pela internet e considerado como um suporte para a leitura, tem a escrita 

como seu recurso principal.
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Mas,  é  importante  ressaltar  que  todas  essas  possibilidades  oferecidas  pelos  recursos 

semióticos  podem, ao mesmo tempo,  facilitar  e  dificultar  os processos  de leitura,  visto  que os 

iniciantes  no  gênero  textual  digital,  por  exemplo,  tendem  a  se  perder  entre  tantas  opções  de 

caminhos que podem ser percorridos no decorrer da sua leitura.  É necessário,  portanto,  que se 

desenvolvam novas habilidades leitoras na utilização do suporte digital.

Novas habilidades leitoras necessárias ao suporte digital

Antes de qualquer coisa, ao realizar uma leitura no espaço digital, o leitor precisa dominar 

ao menos o básico do funcionamento do suporte que lhe apresenta seu material de leitura, ou seja, é 

necessário que o leitor  saiba “como proceder  diante do computador” (GHAZIRI,  2008, p.  96). 

Assim sendo, o computador deve ser entendido apenas como um suporte para o exercício da leitura, 

da mesma forma como o pergaminho e o livro também serviram e servem como suporte para o 

texto escrito. No entanto, cada um desses suportes, como já foi mencionado anteriormente, solicita 

ao leitor um tipo de postura e habilidades específicas. Conforme Ghaziri (2008, p. 95), “a leitura na 

tela on-line (...) é caracterizada por uma estratégia (...) de escaneio, ou seja, o texto é percorrido 

pelos olhos rapidamente e o leitor dá saltos e sacadas em busca das informações desejadas”. Ao 

realizar uma pesquisa on-line, por exemplo, o leitor costuma empreender procedimentos de leitura 

mais dinâmicos, não se atendo a todas as palavras, mas escaneando o texto de modo mais geral para 

encontrar o que pode lhe ser útil no desenvolvimento da sua pesquisa. Essa atitude reflete uma nova 

maneira de ler proporcionada pelo suporte digital. E com a realização desse tipo de leitura, o leitor 

constrói sentidos “pela união de fragmentos de informação, coletados nos diferentes textos pelos 

quais ele navega em seu trajeto, construindo em sua cabeça, ou mesmo escrito, um novo texto, por 

isso, a leitura hipertextual ser aqui considerada uma experiência de co-autoria” (GHAZIRI, 2008, p. 

146-147).

Por conseguinte e de acordo com o exposto anteriormente, algumas habilidades leitoras 

necessárias ao suporte  digital,  conforme Oliveira  Pan (2005,  p.  8),  solicitam ao leitor  algumas 

atitudes como as seguintes:

 estar familiarizado com o ambiente da grande rede;

 dominar a navegação na Internet;

 entender e se adequar ao ambiente não-linear encontrado na rede;
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 estar atento aos links e acessá-los no tempo certo: eles não estão ali por 

acaso;

 saber que o hipertexto não é realizado por apenas um profissional; uma 

equipe o projetou, assim, cabe prestar atenção a todos os seus detalhes, 

sem concentrar a leitura apenas no texto escrito;

 realizar a leitura de todos os símbolos, imagens, ícones e sons disponíveis, 

eles têm importância e facilitam a compreensão do texto;

 compreender  que  a  interatividade  é  a  palavra-chave  do  texto,  o  que 

permite a co-autoria nesta obra aberta;

 considerar a intertextualidade como parte do “jogo”: é importante transitar 

sem preconceitos pela variedade de estilos apresentados;

 desenvolver uma estratégia de pesquisa apropriada ao ambiente,  a qual 

será de grande importância para o seu trabalho;

 envolver-se  nas  “malhas  da  rede”,  sendo  capaz  de  enfrentar  os  novos 

desafios.

Entretanto, nem todos os reais leitores de espaços digitais assumem, de fato, essas atitudes 

e desenvolvem as habilidades leitoras consideradas necessárias por Oliveira Pan (2005). No espaço 

digital,  assim  como  ocorre  com os  textos  impressos,  existem diferentes  tipos  de  leitores  que, 

conforme suas próprias especificidades, assumem uma postura distinta ao realizar procedimentos de 

leitura na tela.

Na próxima seção, damos início a uma reflexão sobre essa diversidade de leitores que pode 

ser observada no espaço digital.

Tipos de leitores presentes no espaço digital

A  relação  de  uso  estabelecida  pelo  leitor  com  as  novas  tecnologias  impulsiona  o 

nascimento  de  novas  condutas  leitoras,  enquanto  outros  comportamentos  herdados  da  cultura 

escrita impressa são mantidos. Nas palavras de Cafiero (2002),

os  leitores  precisam  buscar  estratégias  para  entender  e  dar  sentido  à 
atividade que estão realizando no computador,  acionando as instruções e 
marcas  deixadas  pelos  autores,  e  acessando  seus  sistemas  de 
conhecimentos,  de  crenças  e  de  culturas.  Como  em  qualquer  texto,  o 
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escritor deve ter habilidade de organizar a superfície textual com marcas e 
instruções suficientes e relevantes, o leitor deve ter habilidades necessárias 
para reconstruir o caminho marcado, percebendo-o nas instruções deixadas. 
(CAFIERO, 2002, p. 47)

A diferença  entre  o  texto  eletrônico  e  o  texto  impresso,  nesse  sentido,  está  marcada 

somente em relação ao suporte em que ele se encontra e ao uso que o leitor faz ou sabe fazer desse 

meio  de  divulgação  textual.  Na  verdade,  o  leitor-navegador  não  reproduz  comportamentos  de 

leitura característicos do texto impresso, mas o que ocorre é uma espécie de mescla entre essas 

posturas e as necessidades relacionadas à leitura de textos eletrônicos.

Essa  utilização  do  suporte  digital  realizada  pelo  leitor,  ou  leitor-navegador,  origina 

diferentes classificações de leitores que, segundo Santaella (2004), podem ser categorizadas em 

pelo menos três tipos: o novato que não demonstra ter conhecimento sobre como funciona e como 

pode ser usada a internet;  o leigo que possui um conhecimento limitado, mas domina algumas 

ferramentas da web; e o experto que já está bem familiarizado com o espaço digital e sabe quais 

estratégias devem ser mobilizadas durante seu percurso de leitura. No entanto, conforme Orlandi 

(1993),

se se deseja falar em processo de interação da leitura, eis ai um primeiro 
fundamento  para  o  jogo  interacional:  a  relação  básica  que  instaura  o 
processo de leitura é o jogo existente entre um leitor virtual e o leitor real. É 
uma relação de confronto. O que, já em si, é uma crítica aos que falam em 
interação do leitor com o texto. O leitor não interage com o texto (relação 
sujeito/objeto),  mas com outro(s)  sujeito(s)  (leitor  virtual,  autor,  etc.).  A 
relação,  como diria  Schaff  (em sua crítica ao fetichismo sígnico,  1966), 
sempre  se  dá  entre  homens,  são  relações  sociais;  eu  acrescentaria, 
históricas, ainda que (ou porque) mediadas por objetos (como o texto). Ficar 
na  “objetalidade”  do  texto,  no  entanto,  é  fixar-se  na  mediação, 
absolutizando-a,  perdendo  a  historicidade  dele,  logo,  sua  significância. 
(ORLANDI, 1993, p. 09)

E é essa relação, entre os diferentes sujeitos implicados nos processos de leitura, sejam eles 

realizados  no  espaço  virtual  ou  não,  que  vai  traçando  as  distintas  identidades  dos 

leitores-navegadores e que influencia diretamente nos seus comportamentos diante de um texto 

eletrônico.
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Reflexões finais

O  espaço  digital  rompe  paradigmas  tradicionais  e  oferece  novas  oportunidades  de 

interação entre as pessoas, bem como instaura novos comportamentos do leitor frente ao texto que 

escolheu ler. Contudo, nem todas as condutas do leitor, no espaço digital, podem ser consideradas 

elementos positivos. Algumas dessas posturas referem-se, ao contrário, a pontos negativos, como a 

própria desistência da leitura, decorrente de fatores como o desinteresse por uma leitura que não lhe 

oferece as informações que procurava; uma grande quantia de links que pode levar à dispersão; os 

problemas  técnicos  e  a  dificuldade  no  manuseio  do  computador  (ORLANDI,  1993),  já  que  é 

preciso ter conhecimento, também, sobre o funcionamento do suporte textual.

Reafirmamos que as  novas tecnologias dão lugar  à  formação de novos hábitos de ler. 

Inclusive,  processos  semelhantes  ocorreram  durante  toda  a  história  da  leitura,  desde  o  texto 

apresentado em pergaminhos, por exemplo, até a invenção da imprensa. A respeito disso, Chartier 

(1999, p. 93) diz que com o aparecimento do códice, que aos poucos substituiu o rolo como um 

novo suporte para a leitura, os “leitores defrontavam-se com um objeto novo, que lhes permitia 

novos pensamentos,  mas que,  ao mesmo tempo,  supunha o domínio de uma forma imprevista, 

implicando técnicas  de  escrita  ou de  leitura  inéditas”.  Podemos perceber  que,  com o percurso 

histórico e o avanço tecnológico, um suporte textual foi sendo substituído por outro.

Assim sendo, uma pergunta é inevitável: será que o texto eletrônico e seu suporte virtual 

vão substituir o texto impresso e o livro? Pessoalmente, não acredito que isso ocorra por agora, pelo 

menos não em um período tão curto. No futuro, quem sabe? Isso vai depender de como o espaço 

digital estará presente e será utilizado na nossa sociedade.
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POSSIBILIDADES DE INTERLOCUÇÃO E PRODUÇÃO DE SENTIDO A 
PARTIR DA FERRAMENTA "COMENTÁRIOS" EM POSTAGENS DE 
POESIAS EM WEBLOGS

Wesley Santos Rezende14

Ravel Giordano de Lima Faria Paz 15

Resumo:  A produção e a  valorização de textos  literários  encontraram condições favoráveis para se consolidar  no 
ciberespaço.  Atualmente existem inúmeros blogs que têm suas páginas  preenchidas  exclusivamente com conteúdo 
literário, no entanto, essa afirmação não é válida para os conteúdos dos comentários contidos neles. Por causa disso,  
torna-se interessante descrever algumas possibilidades de interlocução e produção de sentidos contidos neste espaço 
digital. Existem conversações restritas ao simples caráter de comunicação dos canais on-line, no entanto existem outras 
que contêm sinais da interpretação textual e da socialização do contexto.  Essas características da efetiva produção de  
sentido são produto da participação de pessoas de diferentes níveis intelectuais,  mas interessados em Literatura.  A 
significação e a estrutura da construção textual quando evidenciadas em comentários proporciona compartilhamento de 
conhecimentos que aproximam escritores e leitores. Dependendo da relevância das interlocuções, os comentários em 
blogs podem resultar em novas produções artísticas, o que permite perceber novos tipos de estímulo para a produção  
literária.  Enfim,  este  trabalho  utiliza-se  de  publicações  de  poesias  de  blogs  selecionados,  e  seus  comentários  
correspondentes, como objeto de estudo para assinalar, de forma introdutória, esse novo tipo de experimentação poética 
hipermidiática, o que pode contribuir com o registro do processo de expansão da escrita e da leitura que acompanha a  
era digital.
Palavras-chave: interlocução, produção de sentido, comentários, poesia, blog.

Em 1997,  possivelmente,  Jorn  Barger  concebeu a  ideia  de  weblog1617 (MARCUSCHI, 

2010).  O  formato  da  página,  que  embora  esteja  desatualizada  ainda  pode  ser  acessada 

(http://robotwisdom.com), é caracterizado por um espaço onde seu editor publicava breves textos 

sobre interesses na internet e  links  relacionados. Pouco depois, em 1999, a empresa Pyra Labs 

ativou o primeiro servidor destinado a hospedar a publicação de textos on-line neste novo formato – 

o  Blogger.  Nessa  ocasião  utilizou-se  o  termo  blog,  tanto  como  substantivo  como  verbo,  para 

designar  o  que  se  tornaria  “febre”  na  internet.  Segundo  o  mecanismo  de  busca  BlogPulse 

14 Graduando do curso Letras da Universidade Estadual de Goiás (UnU Quirinópolis). Contato: rezendews@gmail.com

15  Doutor em Letras Clássicas e Vernáculas pela USP. Professor efetivo da Universidade Estadual de Goiás (UnU 
Quirinópolis). Contato: ravelgp@yahoo.com.br

16 Expressão que significa “diário na rede”.

17 Termo inicialmente sugestivo à frequência das atualizações da página, e não à funcionalidade de “diários pessoais 
digitais” que adquiriu com o passar do tempo.
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(http://blogpulse.com/),  atualmente  existem  169.188.79418 blogs  distribuídos  em  diversos 

servidores. 

Segundo  Marcuschi  (2010),  os  blogs  se  enquadram  num  grupo  de  gêneros  textuais 

emergentes da mídia eletrônica, tendo como características estruturais marcantes os recursos que 

permitem a interatividade e a multiplicidade semiótica. Os blogs se notabilizaram pela produção de 

diários  virtuais,  nos  quais  pessoas  publicam,  frequentemente,  informações  sobre  suas  vidas 

(KOMESU, 2010). No entanto, os conteúdos dos blogs evoluíram, e hoje podemos encontrá-los 

com diferentes ramos temáticos. Esta grande variedade é um dos resultados da popularização dos 

blogs; o que se deve, em grande parte, à inovação permalink. Ativados em 2000,

Os permalinks garantiam a cada publicação num blog uma localização permanente 
–  uma  URL –  que  poderia  ser  referenciada.  Anteriormente,  a  recuperação  em 
arquivos de blogs só era garantida através da navegação livre (ou cronológica). O 
permalink permitia  então  que  os  blogueiros  pudessem  referenciar  publicações 
específicas  em  qualquer  blog.  Em  seguida,  hackers criaram  programas  de 
comentários  aplicáveis  aos  sistemas  de  publicação  de  blogs que  ainda  não 
ofereciam tal capacidade (WIKIPÉDIA, 2011a).

No  entanto,  somente  em  2004,  após  a  compra  pela  empresa  Google,  o  Blogger  foi 

relançado  integrando  a  funcionalidade  “comentário”  (WIKIPÉDIA,  2011b).  Esse  processo  de 

comentários  aproxima  escritores  e  leitores  e,  além  disso,  é  a  oportunidade  dos  leitores 

transformarem-se em coautores de publicações construídas, indefinitivamente, a partir de sucessões 

de relatos. Portanto, podemos perceber que os blogs seguem o conjunto de ideias que caracterizam 

as redes sociais da internet: potencialidades capazes de promover o desenvolvimento sociocultural a 

partir do trânsito rápido de informações.

Neste  contexto  dos  blogs,  a  produção e  a  valorização de  textos  literários  encontraram 

condições favoráveis para se consolidar no ciberespaço. A ferramenta de busca de perfis do Blogger 

(http://www.blogger.com/profile-find.g?t=i&q=Literatura)  contabiliza  175.00019 usuários  que 

preencheram o espaço destinado à lista de interesses com o termo “literatura”20. Esse fato, de certa 

forma é surpreendente, uma vez que as constantes inovações tecnológicas podem ameaçar o espaço 

da Literatura na vida da sociedade. A preocupação com o desinteresse na Literatura por causa da 

18 Consulta realizada no dia 28 de agosto de 2011.

19 Consulta realizada no dia 28 de agosto de 2011.

20 A ferramenta  utilizada  não  possibilita  uma  consulta  que  reúna,  concomitantemente,  os  termos  que  significam 
“literatura” nos idiomas existentes, ou seja, a busca é restrita aos caracteres informados.
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internet é compartilhada por vários autores há algum tempo, a exemplo de Nelly Novaes Coelho, 

que comentou:

Neste limiar do terceiro milênio, em que o  cyberspace se expande, haverá 
lugar para a Literatura? A resposta, em geral, é de ceticismo. Entretanto, 
estamos com os que crêem que, apesar da magia eletrônica ou da voragem 
da informática, a Literatura continuará sendo um valor no mundo humano 
(COELHO, 2000, p. 135).

Atualmente  existem inúmeros  blogs  que  têm suas  páginas  preenchidas  exclusivamente 

com conteúdo literário, no entanto, essa afirmação não é válida para os conteúdos dos comentários 

contidos neles. Geralmente, o ato de comentar em blogs é amparado pela liberdade de expressão; 

podendo ser influenciado por diversos fatores estimulantes além da própria publicação.

Com esta possibilidade de ocorrerem descontinuidades temáticas nos comentários, torna-se 

interessante observar como ocorre a produção de sentido nas interlocuções estabelecidas. Com esse 

direcionamento, este trabalho utiliza-se de publicações de poesias de blogs selecionados, e seus 

comentários correspondentes, como objeto de estudo para assinalar de forma introdutória esse novo 

tipo de experimentação poética hipermidiática, o que pode contribuir com o registro do processo de 

expansão da escrita e da leitura que acompanha a era digital.

Algumas possibilidades de interlocução

Evidentemente,  um  dos  pré-requisitos  para  que  os  frequentadores  de  blogs  iniciem 

interlocuções coerentes à construção poética digital é a própria leitura da mesma. No entanto, às 

vezes ignora-se o conteúdo publicado e o espaço, como sugere o próprio nome, que é destinado a 

comentar  o  post  é  utilizado para  outros  fins.  Essas  conversações  alheias  aos  textos  continuam 

restritas  ao  simples  caráter  de  comunicação  dos  canais  on-line;  são  comuns  as  ocorrências, 

independentemente do perfil do blog, como podemos observar a partir desta poesia publicada no 

blog Delírios:

(1)

ato

observei meu abismo adormecido
pausadamente –
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uma abertura frágil, apenas
a ponto de desmoronar
nessas chuvas de verão (Gauche)

Embora possa ter ocorrido a leitura da poesia, o assunto do primeiro comentário que se 

segue foge do contexto:

oi oi... sim, passei :) legal, né? (...)

O relato acima sugere que existe um assunto, desconhecido, em comum com a autora. Este 

fato parece ser o responsável por estimular o início do diálogo que se estabelece na continuidade. 

Embora não contenha sinais da ocorrência da leitura,  e da assimilação cognitiva da construção 

poética por parte do comentador,  o simples estabelecimento da conversação demonstra que,  no 

mínimo, o texto foi vislumbrado enquanto o comentador procurava o  link  para tal  ação.  Dessa 

forma, as diversas situações comunicativas habituais das redes sociais podem ser utilizadas para 

promoverem um primeiro contato entre a poesia digital e os visitantes que ainda desconhecem essa 

arte.  Além disso,  as  interlocuções  multifacetadas  constroem um ambiente  leve  e  descontraído, 

capaz de incentivar e inspirar a produção dos autores.

Existem muitos editores que se preocupam em atrair leitores, possíveis comentadores, para 

seus blogs. Alguns deles quando são mal sucedidos nesse objetivo,  diminuem a frequência das 

atualizações ou até mesmo desativam seus blogs. Podemos encontrar um exemplo da tentativa de 

autopromoção nos “comentários” de outra postagem do blog Delírios:

(2)

indissolúvel
o abismo me tange com seu canto amarelo
com sua boca amarela

há paisagens refratárias
no cimo da memória
e o silêncio
é de barro (Gauche)

A postagem acima contém o seguinte comentário:

eiii / amei o seu blog / e já to te seguindo ;) / vou aproveitar e divulgar o meu tbm 
(...) / se puder me segue lá tbm / bjos

Podemos perceber que o discurso acima já contém certo envolvimento com o conteúdo 

literário.  No trecho  “amei  o  seu  blog”  está  implícita  uma avaliação da  postagem em questão. 
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Mesmo  que  seja  uma  afirmação  pautada  numa  observação  superficial,  caracterizando  ser 

extemporânea, o comentário demonstra haver simpatia de seu autor por este cenário, e vontade de 

estabelecer interações no âmbito da Literatura. Portanto, podemos afirmar que além do objetivo de 

divulgação, a poesia (2) também promove a produção de sentido da interação, diferentemente do 

exemplo anterior (1). No entanto, não está explícito algum tipo de interpretação do texto por parte 

do comentador, como ocorre numa publicação do blog Dois pontos, reticências e etc.:

(3)

Encanecer

Decompõe-se cada vinco da minha face
Na idade que não quero aparentar,
Ocultando em bases, cores multiformes,
Os inconformes que se formam em meu olhar.

Redescubro em minha pele uma estrada
De caminhos mal traçados e recobertos
Pelos anos, que desabam em grandes marcas
Que se alastram pelo flácido império.

Os meus passos mais cansados, menos firmes,
Se confundem e tropeçam nos caminhos
Que passei a vida toda, em declive,
Sendo triste e fiel aos meus espinhos.

Minhas mãos já não seguram as certezas
Que, de incertas, invalidam meu futuro,
Desabando em minha frente a fortaleza
Na beleza que outrora era meu mundo...  (Vanessa Rodrigues)

O comentário presente nessa publicação segue-se: 

É  poetisa...  Ainda  assim  podemos  ser  belos  de  muitas  formas.  Parabéns  pela 
poesia.

O comentário realiza-se centrado no nível semântico. A partir da compreensão da poesia, o 

comentador produz uma opinião, e sintetiza-a na frase intermediária. Percebemos, então, que houve 

a leitura atenta do texto, e que este leitor tem qualidades que o tornam proficiente na interpretação. 

Para efeito de comparação segue-se uma publicação do blog Eta literatura!:

(4)

Sonâmbulo

Dorme em pé, acordado, levantando
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Dorme sentado, andando e reclamando
Tic tic tic
Tic tic tac

Acorda babão! Acorda babão!
Meu sono não é em vão
Pra escutar segredos tão
Tolos durante toda escuridão (Do-dia)

O post acima contém o seguinte comentário:

(...) a insônia tem acometido maior parte dos brasileiros, isso tem causas 
diversas,  desde a febre da internet  até  outras razões  determinantes  deste 
estado triste da perca do sono. Eu diria que seria uma "second life" onde 
ficamos divididos entre viver a sonolência ou dormir a qualquer custo (...).

Percebemos  que  a  autora  desse  comentário  possui  uma  ampla  visão  de  mundo  e 

capacidade de produzir sequenciações frásicas coerentes, entretanto, confundiu sonambulismo com 

insônia, ainda que na construção poética o primeiro seja fator causador da segunda em outra pessoa. 

Esse erro parece ser resultado de uma falta de atenção, uma vez que o título é muito sugestivo. 

Esses tipos de ocorrências justificam-se também pela influência de alguns aspectos negativos da 

internet.  Psicoterapeutas  afirmam  que  o  volume  excessivo  de  informações  por  causa  do  uso 

compulsivo da internet pode causar  confusão, desorientação e ansiedade. Em consequência disso, 

alguns usuários têm a capacidade de transformar as informações em um conhecimento pessoal e 

elaborado prejudicada (LEITÃO e NICOLACI-DA-COSTA, 2005).

Como já foi dito, os exemplos (3) e (4) tipificam interlocuções promovidas a partir da 

apreensão  cognitiva  da  construção  poética,  no  entanto,  sem  apontar  para  uma  análise  da 

estruturação, a não ser quando no (3) o comentador afirma que a autora do texto “é poetisa”. Esse 

adjetivo poderia sugerir um conhecimento mais aprofundado sobre as características da linguagem 

poética. O exemplo a seguir, uma publicação do blog Arte de Poetizar, demonstra efetivamente a 

produção de sentido fundamentada nas qualidades estruturais da poesia: 

(5)

violetas

fujo do tango
tenso que aprisiona

tento
invento

neste tempo
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busco noite

violetas
lentas

e tenho 
açoite (Daniela Damaris)

Segue-se o comentário presente na publicação:

Belíssimas e expressivas rimas toantes em /e/, além da forte aliteração em 
/t/, que marca tensamente o ritmo de teu tango-cárcere. Um poema repleto 
de alma e de riquezas estilísticas!

Da forma sintética em que se mescla a análise e crítica literária, poderíamos cair no erro de 

afirmarmos que é fácil chegar às conclusões do comentador acima. No entanto, nota-se a presença 

de conhecimentos superiores ao de um leitor comum. A utilização de conceitos  teóricos,  como 

“rimas  toantes”,  “aliteração”,  e  de  um  conhecimento  prévio  sobre  a  cultura  do  tango,  para 

fundamentarem os elogios feitos, torna evidente o plano de significação dos sons, da gramática e da 

substância do conteúdo; a percepção desses fenômenos promove a distinção da noção de estilo. 

Entretanto, apesar de conter características de uma análise/crítica literária, o comentário realize-se 

sem as formalidades comuns em livros e artigos do gênero. Essa liberdade disponível, para ser 

espontâneo e simples na forma de elogiar ou depreciar um texto, pode ampliar as perspectivas sobre 

a construção poética e, dessa forma, contribuir para a cognição do leitor, uma vez que aspectos que 

poderiam ser menosprezados em um ambiente erudito podem ser valorizados nas interlocuções 

promovidas nos blogs. 

O próximo exemplo, publicação do blog Delírios, demonstra outra possibilidade para a 

produção de sentido a partir de textos poéticos:

(6)

o inferno

silenciar
ouvir a lacuna do outro
e sentir que não se está  (Gauche)

O comentador expressou-se da seguinte maneira:
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o paraíso
sussurrar 
sentir a lacuna do outro
e nela ser

Percebemos no exemplo a escolha estrutural em versos para a redação do comentário. Essa 

possibilidade de construção estrutural similar permite ao comentador adicionar sentidos à obra, ou 

produzir novas construções sujeitas à relevância das interlocuções estabelecidas. Para demonstrar a 

importância da produção de sentido na ferramenta “comentários” segue-se outro exemplo do blog 

Eta literatura:

(7)

Paixões de Poesia

O alicerce da minha poesia
é um tamborete marrom e manco;
sobre ele um grupo anestesia
os pensamentos de um homem franco:

São as letras organizadas numa
lógica mecânica, ignorada;
às vezes irritando, por nenhuma
evitar da mente ficar parada.

Sob as quatro pernas há um crochê,
redondo, enrugado e com furos.
As linhas entrelaçam meus clichês,
e o desenho adorna meu futuro.

De repente, ganho alguns presentes:
ideias, frases, sonhos e canções.
E aí, da geringonça nascem entes
que dão vida às paixões nascentes. (Do-dia)

A poesia acima contém este comentário:

(...) No mais, uma correção gramatical (eu cobro como revisor, depois vc me paga, 
rs):  NASCEM  entes,  ó  ente  sapientíssimo!!!
E por último, aí sim, uma mera opinião "artística": eu teria fechado com "paixões 
nascentes". É mais clichê, perde a simetria da estrutura A-B-A-B mas ia ser muito 
legal, porque ia ficar mais fluido e, no fundo, a rima com paixões ia permanecer 
(...)

Nota-se que a correção e a modificação sugerida já foram acatadas, o que demonstra a 

possibilidade  do  comentador  intervir  diretamente  na  composição  poética,  mas  também  pode 

caracterizar o conteúdo digital como volátil. A forma como os participantes de blogs podem revezar 

nas funções de emissor e receptor multiplica as perspectivas da análise textual, uma vez que deve 
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englobar a avaliação da interferência do convívio nas redes sociais sobre o processo de criação 

literária.  

O levantamento de algumas possiblidades de interlocuções neste trabalho indica que as 

ocorrências de produção de sentido no espaço blog podem ser de diversas naturezas. O sistema 

comunicativo de “comentários” em blogs permite a cognição de várias formas de representação de 

sentidos, o que é possível através do potencial que a hipermídia tem de reunir facilmente variedades 

estilísticas  nas  poesias  digitais.   Essa  realidade  das  interações  motivadas  pelas  poesias  no 

ciberespaço exige um tipo de avaliação que se adeque às novidades dessa nova ferramenta, a qual 

permite  a  expressão  imediata  da  produção  de  sentido  propiciada  pela  leitura  desses  textos. 

Entretanto,  são  necessários  estudos  mais  aprofundados  que  compreendam de  forma  concisa  a 

caracterização  de  níveis  de  compreensão,  de  produção  de  conhecimento,  e  de  influência  da 

exposição no ambiente virtual sobre o discurso gerado. A partir disso poderemos sugerir estratégias 

de leituras digitais e conceituar um perfil razoável para a escrituração literária em blogs.
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LEITURA DE POESIA E FORMAÇÃO DO SER HUMANO

Maria Severina Batista Guimarães21

O estudo pretende mostrar que a experiência poética, como via de penetração e conhecimento interior do ser humano,  
promove  o  autoconhecimento  e  a  (con)formação  desse  ser  como  indivíduo  inserido  em  uma  determinada 
comunidade. A leitura em geral - e a de poesia em especial - pode levar o ser a se descobrir e a compreender sua  
realidade, propiciando uma existência que faz sentido para si e para os outros. Assim, a capacitação de leitores  
torna-se  meio de uma sociedade promover a formação intelectual de seus cidadãos, como também desenvolver o  
autoconhecimento e a sensibilidade de seus membros, tarefa da qual a escola não pode se furtar. Para tanto, o 
professor deve ser, além de um leitor atento e bem informado, um fruidor do texto literário a fim de que seja um 
orientador seguro e um exemplo a ser  seguido pelos alunos.  A pesquisa se baseia em pressupostos da teoria 
literária  e  da  formação  de  leitores,  bem  como  na  leitura  de  alguns  poemas  que  apontam  os  percursos  da 
experiência lírica como meio de conhecimento interior. : Inicialmente será abordada a questão da expressão lírica 
como fruto de uma experiência interior, como aponta Georges Bataille, procurando associar seu pensamento ao de 
Kant, Hegel e Heidegger, sobre a estética. Em seguida, será analisado como essa experiência se transforma em 
expressividade de um sujeito, transformando-se em discurso lírico do qual emerge um ser individualizado, na  
poesia feita por Adélia Prado, Dora Ferreira e Hilda Hilst, continuando a linha existencialista inaugurada por  
Clarice  Lispector  na  literatura  brasileira.  Sendo assim,  da  poesia  lírica  de  Adélia  Prado  e  Hilda  Hilst,  será 
selecionado o corpus para esse estudo, pois essas autoras exemplificam como a experiência lírica se dá, ungindo 
bocas e línguas e conferindo ao poeta a oportunidade de desvelar algumas questões sobre a existência, perguntas e 
respostas, ou mesmo perguntas sem respostas,  que são fundamentais na constituição de todo ser e da própria 
estética. 

PALAVRAS-CHAVE: Leitura, leitor, poesia, autoconhecimento, escola. 

                                                                                                                       Toma-me, terra generosa...
                                                                                                                                                Unge-me a boca, a língua
                                                                                                                   Para dizer a palavra esquecida e atingir o ser.
                                                                                                                                                                             Hilda Hilst

                                                                                                                              A natureza só faz sua própria vontade,
                                                                                                                                                           não exborda de Deus.
                                                                                                                                                                Mas eu o que sou?
                                                                                                                                                                         Adélia Prado

                                                                                                                                                                 Sou uma pergunta
                                                                                                                                                                   Clarice Lispector

Desde os primeiros registros dos cantos líricos, a insistente pergunta que se faz na poesia é 

sobre o sentido da existência do ser humano e do mundo que o rodeia. Píndaro, em seus versos, já 

celebrava a alma com a consciência de que essa é uma dimensão do ser que esgota o campo do 

possível.  Dentro dos limites do impossível, transitam os poetas com a difícil tarefa de dizer o quase 

indizível, a palavra esquecida capaz de expressar as inquietações e incertezas, as quais são de todo 

ser com sensibilidade para intuir verdades que a mente pensante não é capaz de equacionar ou a 

21 Doutora em Letras e Linguística pela Universidade Federal de Goiás. Professora do Curso de Letras da Universidade 
Estadual de Goiás, Unidade Universitária de São Luís de Montes Belos. Participante do Projeto de Leitura e Ensino de 
Poesia da Universidade Federal de Goiás.
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ciência de responder. Nesse campo, “a natureza faz sua própria vontade”, não saindo das bordas do 

razoável, daquilo que lhe é próprio fazer e dar a conhecer. Ao ser humano, que não se subjuga, que 

quer ir além e atingir o âmago de cada ser, resta a embaraçosa condição daquele que se cega ao 

tentar conhecer, tendo de admitir que toda sua capacidade se esgota nas perguntas, sem chance de 

respostas  convincentes.  Ao poeta,  figura ungida,  instrumento de uma vontade soberana,  cabe a 

incumbência de dizer o ser. Ao leitor, a experiência única de se conhecer por meio da cumplicidade 

com o poeta e com a poesia.

Como diz Georges Bataille (1992), esse mundo nos é dado como um enigma a resolver. 

Em busca dessa solução, toda a vida interior é conduzida para as regiões insuspeitadas do ser, onde 

os olhos podem ver o nunca visto e onde é possível viver uma experiência interior única, que os 

místicos buscaram em nome de Deus e os artistas em nome da beleza, com a possibilidade de dizer 

o inefável por meio da arte. A experiência interior, base para o surgimento do estado poético e para 

a ascese mística, é um “entrar em si mesmo para aí encontrar o que faltou” (Bataille, 1992, p. 17) e 

daí erguer as bases de estruturação do ser22, buscando um espaço em que seja possível a fusão entre 

o sujeito  e  o  objeto num tempo sem rupturas.  Esse  estado de espírito  de total  recolhimento  é 

promovido não por um saber especial, mas por um não-saber que conduz ao desconhecido, emerge 

da cessação íntima de todo raciocínio, nasce de um estado de êxtase em que:

                           as imagens perturbadoras e os meios-termos, aos quais recorre a emoção 
poética,  nos tocam sem dificuldade.  Se a poesia introduz o estranho, ela o faz pela via do 
familiar. O poético é o familiar dissolvendo-se no estranho, e nós mesmos com ele. Ele nunca 
nos  desapossa  totalmente,  pois  as  palavras,  as  imagens  dissolvidas,  estão  carregadas  de 
emoções já sentidas, fixadas a objetos que as ligam ao desconhecido (BATAILLE, 1992, p. 13 )

Nesse sentido, a experiência poética estaria muito próxima da experiência interior e da 

experiência  mística,  todas  distantes  do  que  a  razão  reconhece  e  valida  como  conhecimento 

científico ensinado nas escolas. Desse familiar que se dissolve no estranho, subjaz a possibilidade 

da junção dos dois conhecimentos: o reflexivo e o intuitivo. A fantasia conduz a imaginação para 

um  campo  estranho,  de  imagens  perturbadoras,  que  para  serem  transmitidas  precisam  ser 

organizadas,  ligadas  às  coisas  conhecidas  que  a  linguagem  apanha  numa  forma  única,  com 

combinações de palavras que por si fazem brotar as imagens carregadas de emoção. Considerar um 

tipo de experiência interior como a descrita por Bataille como um fundamento de estudo do poético 

22 Heidegger (1983 ) diz que todo ser é ser de um ente. Essa essência pode se manifestar com diferentes intensidades, de  
diferentes formas ou ficar embutido nas atividades diárias permanentes ou na displicência de um sujeito dissoluto nas 
banalidades, perdendo sua existencialidade. Consideramos ser nos três sentidos básicos apontados na introdução deste 
trabalho.

 Sumário                                                      73



é ter em mente que o objeto e o método desse estudo não exigem o mesmo rigor das outras ciências, 

como diz Hegel em A estética:

com mais aparência de razão se poderia objetar que, embora as belas artes se prestem à 

reflexão filosófica, elas não podem constituir objeto de um estudo científico propriamente dito. A 

beleza artística, com efeito, dirige-se aos sentidos, à sensação, à intuição, à imaginação, pertence a 

esse domínio aparte o pensamento, e a compreensão da sua atividade e dos seus produtos exige, 

pois, um órgão diferente do pensamento científico. Além disso, o que fruímos da beleza artística é a 

liberdade das produções e das formas,  como se pela  criação e contemplação das obras de arte 

escapássemos aos entraves das regras e  regulamentos; como se,  fugindo ao rigor  das leis  e ao 

íntimo sombrio do pensamento, procurássemos a calma e a ação vivificante das obras de arte, como 

se trocássemos o reino das sombras a que preside a idéia pela serena e robusta realidade. Enfim, as 

obras de arte brotaram da atividade livre da imaginação, mais livre do que a da natureza (...) Em 

face de tão incomensurável plenitude da imaginação e dos produtos, parece que ao pensamento 

faltaria a coragem para, diante de seu tribunal, citar a arte, pronunciar-se sobre os seus produtos e  

classificá-la em rubricas gerais (19[--], p. 35-6) 

A ciência, como obra do pensamento, afasta-se da imaginação e do prazer artístico. As 

obras de arte se estruturam de acordo com seus princípios estéticos, as da ciência obedecem a uma 

lógica rigorosa que suporta ser posta à prova. Como a arte supera o primado da razão, estudá-la por 

meio de métodos inadequados seria obscurecer e suprimir suas principais qualidades. A certeza de 

que há um íntimo sombrio só visitado em momentos raros de introspecção dá validade a um estudo 

fora dos limites das regras e regulamentos do pensamento rigoroso das ciências naturais. Essas 

zonas da imaginação livre são atingidas de formas diferentes, mas, em geral, são conduzidas por 

uma experiência que inclui o sentimento de angústia e o desejo de verbalização dessas emoções 

extremas.

A literatura, fazendo parte de um rol de disciplinas dos currículos escolares e submetida às 

mesmas condições de ensino dessas matérias ditas científicas, muitas vezes acaba sendo confundida 

com o estudo da história da literatura ou meras teorias, deixando o aluno distante do texto literário e 

da experiência interior que este pode desencadear. Assim, não há um ambiente para a fruição da arte 

e nem para a formação emocional do sujeito discente.

Sem querer negar o caráter científico da reflexão filosófica e nem o caráter filosófico de 

uma abordagem sobre a estética, a questão do método para os estudos da literatura, ou da arte em 

geral,  é  sempre  problemática,  já  que  o  conhecimento  científico  de  um  objeto  passa 

impreterivelmente pela sua função ou necessidade. A abordagem filosófica permite enfocar a arte 

como resultado de uma necessidade interior, inerente à condição humana, sem função específica.
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Assim, a poesia lírica,  como toda arte,  não é meio para nenhum fim, é um fim em si 

mesma, e executada pelo prazer de revelar a beleza do mundo ao espírito humano. Na visão das 

poetas em estudo, poesia é revelação do real por meio desse desconhecido, do estranho que se torna 

familiar ao conferir grande autoridade à palavra, fazendo-nos apreender, pelo seu poder, o que era 

maior do que nós por não estar a nosso alcance. De alguma forma, um fio nos liga ao apreendido 

impedindo-nos de morrer inteiramente, fazendo-nos integrar ao todo do universo. Pela poesia, o 

mundo  conhecido  se  transfigura  e  os  objetos  ganham  uma  dimensão  infinita  nas  imagens 

carregadas  de  emoção  que  o  poeta  trata  de  expressar,  como  demonstrar-se-á  com  o  corpus 

selecionado.  Dessa  maneira,  o  universo é  reconstituído,  em lugar  do perecível  surge  a  própria 

essência do ser reestruturado. Por isso, a poesia lírica é, como aponta Davi Arrigucci (1990) sobre a 

obra de Manuel Bandeira, revelação do real por meio do desentranhamento de algo íntimo que soa 

como um canto23 a celebrar a face desconhecida dessa realidade, como nesses versos de Adélia 

Prado:

(...)

Mas vai-se o sol também atrás do morro, 
a noite vem e passa sobre mim
que longe de espelhos alimento sonhos
quanto a viagens, glórias,
homens raros me ofertando colares, palavras
que se podem comer, de tão doces,
de tão aquecidas, corporificadas.
A parreira verga de flores,
eu durmo inebriada,
achando pouca a beleza do mundo,
ansiando a que não passa nem murcha
nem fica alta, nem longe,
nem foge de encontrar meu duro olhar de gula,
A beleza imóvel,
a cara de Deus que vai matar minha fome.
                                  (“Móbile”, PR, 1991, p. 249) 

A poesia, para o eu lírico que fala no poema, é uma busca incansável da beleza, de um 

saber mais profundo do que qualquer conhecimento criado pela ciência. O sujeito poético procura 

captar uma beleza sem nome, que não foge ao se deparar com o profundo desejo de atingir algo que 

seja permanente. O grande mistério a ser desvendado instiga o ser humano, que, para vislumbrá-lo, 

23 Canto no sentido herdado das tradições populares mais antigas em que poesia e música não se separavam, sentido  
retomado na lírica trovadoresca medieval e realizado como celebração máxima da mística de João da Cruz e Tereza de  
Ávila, no século XVI. Assim, o canto lírico das autoras em estudo, herança dessa tradição, brota de um impulso natural 
de  encantamento,  de  imantação,  que  remete  às  considerações  de  Segismundo  Spina  na  Introdução  do  livro  Na 
madrugada das formas poética (2002).
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desaprende os conceitos, só a visão interior é suficientemente clara para iluminar o vazio em que o 

enigma se esconde.  Nesse ponto é que o ser desiste de viver as vaidades da realidade aparente e, 

longe do turbilhão cotidiano, se coloca em questão mediante a própria cegueira. Saber que não 

podemos ser plenos e eternos, ter certeza da morte, da noite obscurecendo tudo, e ao mesmo tempo 

aspirar à beleza permanente, à onipotência e à imortalidade conduzem o espírito a um “mundo 

estranho  onde  as  angústias  e  o  êxtase  se  combinam” (Bataille,  1992).  A ânsia  pelo  “que  não 

murcha” faz parecer pouco o que o mundo oferece como realidade palpável, o que incita a busca de 

algo permanente e é nesse ponto que se mostra a face do desconhecido. Esse momento é marcado 

por um ingurgitamento, fruto da gestação do encontro ansiado. Dessa oposição entre o permanente 

e o fugaz sobrevive a percepção lírica, alimentada por essa exaltação insuportável que exige uma 

forma de expressão, que é meio termo entre a razão e a intuição.24  “A poesia lírica satisfaz uma 

necessidade completamente oposta:  a de perceber o que sentimos (...)  e as palavras com que o 

revelamos ou objetivamos” (HEGEL,19[--], p. 111). O saber intelectual e a percepção sensitiva 

levam o poeta ao limite do possível, onde dizer é, muitas vezes, a única chance de não se perder  

totalmente. O humano é um desgarrado da ordem natural, não somos como essa beleza imóvel, 

completos e perenes, a nós falta sempre algo e por isso somos condenados a falar. Porém, a fala que 

nos completa exige que as palavras sejam corporificadas, que tragam em si o calor da vida. A fala 

cotidiana, em geral, é simples forma de se comunicar objetivamente, é preciso conhecer uma outra 

linguagem que o uso criativo da língua pode nos proporcionar como forma estética. As aulas de 

literatura podem se tornar um espaço apropriado para essa forma mágica de conhecimento.

Aproxima-se, assim, empiricamente, a experiência poética da experiência interior, descrita 

por Georges Bataille: uma experiência sem amarras, um estado de êxtase, de arrebatamento, de uma 

emoção meditada que resulta na composição de uma linguagem altamente apurada por esse espírito 

exaltado e vigilante, atento para a beleza da expressão e do mundo.  Duplamente atento porque está 

em elevado nível de concentração em si mesmo, nas próprias sensações enquanto pensa e analisa a 

forma eficiente de expressá-las. Para uma alma sensível, o repouso é inadmissível porque o fascínio 

do mistério nunca se desfaz. O problema é que nossos tempos atuais deixam pouco espaço para a 

sensibilidade. È como diz o poema de Hilda Hilst:

Ávidos de ter, homens e mulheres 
Caminham pelas ruas. As amigas sonâmbulas 
Invadidas de um novo e mais querer
Se debruçam banais, sobre as vitrines curvas.
Uma pergunta brusca

24 Segundo Kant (2003),é sempre pela intuição que os objetos chegam ao conhecimento. Só é possível intuir algo 
quando esse algo toca-nos o espírito, fere-nos pela sensibilidade, a qual fornece a intuição.
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Enquanto tu caminhas pelas ruas. Te pergunto:
E a entranha?
De ti mesma, de um poder que te foi dado
Alguma coisa clara se fez? Ou porque tudo se perdeu
É que procuras nas vitrines curvas, tu mesma,
Possuída de sonho, tu mesma infinita, maga,
Tua aventura de ser, tão esquecida?
Por que não tentas esse poço de dentro
O incomensurável, um passeio veemente pela vida?

Teu outro rosto. Único. Primeiro. E encantada
De ter rosto verdadeiro, desejarias nada.
                 

Em “Breviário de Estética”, Benedetto Croce (1997) aponta dois elementos básicos da arte 

poética: um complexo de imagens e um sentimento que o anima. Croce fala de “um estado de alma 

comovido” que faz nascer a poesia,  o qual “se assemelha ao raio de sol  que brilha sobre esta 

escuridão e a cobre de luz, tornando claras as formas escondidas das coisas.” (1997, p. 162). Esta 

escuridão  que  Croce  não  esclarece  bem  é  que  se  pode  associar  ao  processo  da  experiência 

batailliana, em que o ser se põe à prova pelo suplício da busca de si mesmo. O “estado de alma 

comovido” é condição para a experiência lírica, seja no poeta ou no leitor.

Para  tanto,  cria-se  um ambiente  propício,  uma predisposição  individual,  que  pode ser 

conduzida nos mais diversos lugares. Os místicos buscavam mosteiros isolados, os poetas, o faro 

aguçado, o ouvir o silêncio. Para formar bons leitores de poesia, a escola precisa propiciar, além do 

acesso ao texto, o clima ideal para se viver, de alguma forma, essa experiência interior, que não leva 

a lugar nenhum, ao contrário, torna-se um extravio sem fim estabelecido, que busca uma resposta 

impossível,  por  isso  permanece  sempre  como  pergunta.  Uma  pergunta  que  se  sustenta  sem 

necessariamente ser  respondida,  porque é  isso que é  a  essência  do ser  alcançada na lírica  das 

autoras citadas: um eterno questionamento, uma fome do desconhecido que não chega a ser saciada, 

mas supera a aridez da busca. 

A experiência  poética,  por  não  ter  outro  fim a  não  ser  ela  própria,  por  não  visar  ao 

conhecimento como a ciência, não criar verdades dogmáticas como a religião, combina uma atitude 

estética a um estado de inquietação interior que move para o próprio centro, que vai parar no mais 

profundo de si mesma, totalmente perdida ao se achar, como a experiência interior de que fala 

Bataille (1992), porém “não desponta nunca” porque expõe e exprime uma verdade. Para Adélia 

Prado, poesia brota natural como os fenômenos da natureza, como sol, chuva, montanha, como 

amor divino. O que ela desvenda é puro mistério, como bem diz nestes versos:

 Sumário                                                      77



(...)
Eu não sei quem sou.
Sem me sentir banida experimento degredo.
Mas não recuso os marimbondos armando suas caixas
porque são alegres como posso ser,
são dádivas,
mistérios cuja resposta agora é só uma luz,
a pacífica luz das coisas instintivas.
                       ( PRADO “A face de Deus é vespas”, PR, 1991, p. 247)

 

Essa sensação de não-saber, de experimentar o degredo, impulsiona a busca torturante de 

uma palavra  viva,  contundente,  paradoxal,  capaz  de  aproximar-se  do  mistério  e  vislumbrar  “a 

pacífica luz das coisas instintivas”. Nesse sentido, a dádiva da palavra poética pode conduzir a um 

passo além da experiência interior porque essa experiência quer registrar algo, quer a palavra como 

uma marca do ponto conquistado. O intento é que traga consigo a autoridade do ser se definindo, 

expondo suas entranhas, deflagrando-se, sangrando, como algo que nasce dolorosamente, mas que 

traz junto a alegria de existir. O ser que se expõe é, ao mesmo tempo, sujeito e objeto do ato. O que 

faz nascer e o nascido são um só, estão fundidos incondicionalmente. O rebento vem em forma de 

verbo, que, ao dizer a si mesmo diz também o outro, sem, contudo, abarcar a verdade plena porque 

esta só existe num estágio de perfeição nunca alcançado. O espaço restrito da poesia é o espaço da 

origem do ser, de onde o poeta o resgata em sua complexidade, pois se trata de um sentido que 

emerge a cada momento em que se contactua com outros seres do mundo, como diz Dora Ferreira 

da  Silva  nestes  versos:  (...)  No  espaço  restrito  contemplas  a  Origem/  e  o  ser  que  ao  dançar  

transforma o mundo (SILVA, 1999, p. 331-2). Essa dança pode ser conduzida no espaço escolar. 

Por muitas vezes, nos mais de trinta anos de experiência com textos literários na sala de aula, vi 

pessoas com olhos brilhando, por vezes chorando, comovidos por uma leitura. Muitas vezes, alunos 

deixaram fluir sentimentos guardados numa forma de desabafo que poderia ser chamado de lírico, 

pois  sem outra  intenção  a  não  ser  o  extravasamento,  numa  fala  entrecortada  de  emoção,  que 

deixava aparecer o interior desse ser que ele acabava de desnudar.

Dizem os filósofos que no processo de formação do ser há um núcleo interior que se 

identifica com a origem, porém esse núcleo não é autônomo ou auto-suficiente, ele se forma e se 

transforma em relação com outros seres importantes para a sua constituição, o que consubstancia 

essa essência num sujeito, entidade individual e social. Sendo assim, o ser constitui uma identidade 

que nasce desse contato com a cultura. Como ser de transformação e que é também transformado, o 

indivíduo conserva suas raízes e, ao mesmo tempo, se insere em um mundo público. O poeta, por  
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esse prisma, torna-se a imagem do que acolhe as sensibilidades do mundo para fazer delas sua 

matéria: 

Tudo vive em mim. Tudo se entranha
Na minha tumultuada vida. E por isso
Não te enganas, homem, meu irmão, 
Quando dizes na noite, que só a mim me vejo.
Vendo-me a mim, a ti. E esses que passam
Nas manhãs, carregados de medo, de pobreza,
O olhar aguado, todos eles em mim,
Porque o poeta é irmão do escondido das gentes
Descobre além das aparência, é antes de tudo
LIVRE, e por isso conhece. Quando o poeta fala
Fala do seu quarto, não fala do palanque,
Não está no comício, não deseja riqueza
Não barganha, sabe que o ouro é sangue
Tem os olhos no espírito do homem
No possível infinito. Sabe de cada um
A própria fome. E porque é assim, eu te peço:
Escuta-me. Olha-me. Enquanto vive o poeta
O homem está vivo.
                                   (HILST, JMNP, XV, 2001 , p. )

Segundo Nelly Novaes Coelho (1993), uma das características da poesia contemporânea é 

a importância dada à figura do poeta pela função iluminadora da poesia nesses tempos tão carentes 

do essencial. Não podendo recorrer ao puro ascetismo, o poeta se apega ao poder das palavras. 

Embora  esse  poder  esteja,  de  alguma  forma,  subjugado  a  algumas  normas  impostas  pela 

organização social  da língua,  a  qual  está  presa  às  questões  temporais  e  geográficas,  a  palavra 

poética tem força suficiente para se sobrepor a esses eventos da cultura e da História e se fixar 

como um invento,  no sentido  de não apenas  dizer  uma realidade,  mas ser  ela  mesma a única 

realidade  de  uma experiência  interior  abstrata,  fugaz,  impalpável.  O poder  da  palavra  poética, 

resultado de uma combinação única e inesperada que a torna capaz de captar a beleza do instante, é 

a ascese do poeta. O duro olhar de gula encontrou enfim o seu alimento, a sua forma e, embora não 

tenha conseguido desvendar o enigma, tocou-o muito de perto, entrou na sua escuridão provocando 

chispas de luz, que, apesar de ter servido apenas para dar a exata dimensão do que há ainda de 

desconhecido, deixou uma fresta por onde o ser verdadeiro que habita essa zona obscura pôde se 

manifestar e se inserir numa realidade. 

 A experiência  interior,  descrita  por  Bataille,  inclui  o suplício,  o que para os místicos 

representa a subida que leva à ascese. A diferença é que os místicos buscam e dizem encontrar um 

sinal  físico  da  divindade.  Já  a  experiência  interior  busca  e  diz  encontrar  o  desconhecido.  A 
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experiência poética busca e encontra a beleza na dimensão poética do mundo, na justa simetria da 

expressividade. Toda sensação exige uma justa expressão que a represente. O caminho que leva ao 

ser  é  solitário  e  pode  se  refazer  a  cada  passo,  mas  só  o  humano  pode  percorrê-lo,  dada  sua 

capacidade de refletir sobre si mesmo e de tornar-se seu próprio desvendamento ao conceber uma 

forma para seus sentimentos. A existência humana deve ser o ponto de partida para o desvelamento 

do ser em si  mesmo para as coisas do mundo.  O si-mesmo a ser entrevisto na experiência de 

Bataille não seria o sujeito isolado, “mas um lugar de comunicação, de fusão do sujeito e do objeto” 

(1992,  p.  17),  lugar  de  subjetividades,  do  ser-aí  de  que  nos  fala  Heidegger.  Esse  lugar  de 

comunicação e fusão é o espaço em que o objeto é intuído pelo sujeito, captando o ser de cada ente.  

Esse encontro pode-se realizar na sala de aula ou na solidão do quarto. É pela filigrana do discurso 

lírico  que esse  ser  se  manifesta  e  transcende ao  tempo e  ao espaço,  como diz  Hilda  Hilst  no 

primeiro bloco dos poemas do livro Amavisse (2004, p. 42):

Que faço a sós Carrega-me contigo, Pássaro-Poesia
Quando cruzares o Amanhã, a luz, o impossível
Porque de barro e palha tem sido esta viagem
comigo. Isenta de traçado
Ou de complicada geografia, sem nenhuma bagagem
Hei de levar apenas a vertigem e a fé: para teu corpo de luz, dois fardos breves.
Deixarei palavras e cantigas. E movediças
Embaçadas vias de Ilusão.
Não cantei cotidianos. Só te cantei a ti
Pássaro-Poesia
E a paisagem limite: o fosso, o extremo
A convulsão do Homem.

Carrega-me contigo.
No Amanhã
                          (HILST, DD, 2004, p. 42)

O ser despojado está pronto para a experiência poética que o salvará da aridez da viagem. 

A vertigem e a fé são requisitos fundamentais para se chegar ao produto final: palavras e cantigas 

que darão consistência ao ser. O poeta se move pelas vias da fantasia para alcançar um estágio de  

luz em que possa cantar a “paisagem limite”, onde está essa verdade. A ‘convulsão do Homem' é 

sua gesta. Para cantá-la, é preciso atravessar o fosso que o separa de seu ser. Tal qual o vôo é  

destino do pássaro, não há outro destino para o poeta a não ser cantar (poetar=voar). O vôo do poeta 

é o vôo da poesia. O pássaro-poeta é uma imagem amplamente cultivada pela lírica de todos os  

tempos. Nas três poetas, o pássaro é signo constante, demonstrando, como no poema citado, um 
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desejo de elevação espiritual, de pairar acima das mazelas do mundo numa viagem em liberdade, 

rompendo tempo e espaço.

Para Heidegger (1983), a vida cotidiana do homem é uma existência inautêntica, a qual é 

constituída de três elementos: a facticidade, a existencialidade e a ruína. Bataille expõe também 

essa inautenticidade afirmando o ser narcotizado pela cotidianeidade. As coisas do mundo vividas 

por cada indivíduo constituem sua existência e é dessa existência contingente que o enunciador do 

discurso poético pede para a poesia resgatá-lo. A viagem empreendida pelo eu lírico é despojada, 

não se prende às  coisas  do cotidiano.  Não que elas não possam ser  poetizadas,  mas porque o 

objetivo é outro,  é um caminhar/voar pela via da fé,  da vertigem, da ilusão,  uma viagem pelo 

interior de si mesmo. Conforme diz Heidegger (1983), o pecado dos existencialistas foi conduzir a 

busca do ser apenas em sua existencialidade como fim último da metafísica. Segundo o filósofo 

alemão, todo ser humano quer ir além do que lhe é dado. Esse projeto essencial nunca é realizado 

plenamente, por isso permanece como busca, uma procura permanente que leva à angústia, que, por 

sua vez, conduz a encontros inesperados, o ser em si se mostra em momentos fortuitos e constrói 

sua subjetividade em cada relação que se estabelece. 

Sempre à procura de algo além dessa superfície, de uma luz que o salve da dissolução, o 

ser empreende sua viagem a sós consigo mesmo num ambiente com muitas pessoas. Sua meta 

consiste em objetivar aquilo que ainda não é, mas poderá ser, do que projeta fora de si mesmo e não 

o inverso, daí o pedido: “carrega-me contigo, Pássaro-Poesia”. Brevidade e permanência, leveza e 

consistência nessa imagem da poesia fundida ao pássaro, tornando-se substantivo composto, mas 

grafando os dois elementos com letra maiúscula para consolidar a tese/antítese/síntese. O que se 

busca para o Amanhã é a paisagem extrema, no entanto, a rotina diária pode desviar o homem de 

seu projeto essencial, o cotidiano o distrai e perturba, confunde-o com a massa coletiva. Disperso 

entre os demais, o indivíduo se aliena da principal aspiração que seria tornar-se si-mesmo, passando 

a viver para as coisas do mundo sem colocar seu ser em relação a elas. Enfim, a vida cotidiana 

transforma o humano num ser descrente de si próprio, o eu individual se perde diante das pressões 

sociais e acaba vegetando na banalidade de ser um a mais disperso na massa, vivendo verdades 

pré-estabelecidas e inalteráveis. À poesia cabe o resgate, pois ela é o canto que salva, mesmo que 

seja o canto de uma alma convulsa. 

O ser  abordado  por  Heidegger é  fruto  da  iluminação da  linguagem.  Não de  qualquer 

linguagem, mas da linguagem poética. É aí a verdadeira morada do ser, onde é celebrado pelas 

palavras. Nesse “país de memória e sentimento”, o indivíduo coabita com seu ser. Não se trata de 

uma união permanente ou mesmo duradoura. É intensa, porém breve. Na maioria das vezes, o ser 
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fica ao relento porque a linguagem criadora é dádiva e, como tal, é mitigada. Nesses escuros da 

palavra,  o  indivíduo  fica  exilado  de  seu  ser.  É  penúria,  suplício,  aridez.  Assim,  entre  versos 

aparentemente apoéticos, que retratam fragmentos da fala corriqueira, jargões, bordões usados no 

dia-a-dia, um verso revelador de uma verdade profunda vem como acalanto abrigar o ser para que 

exponha suas chagas:

De novo quero rezar pra não ficar estrangeira

‘meu Deus, meu Deus, por que me abandonastes?

Dizei-me quem sois vós e quem sou eu,

dizei-me quem sois Vós e quem sou eu.

                 (PRADO, “Duas horas da tarde no Brasil”, PR, 1995, p.327)

Diferentemente do que diz o eu lírico do poema de Hilda Hilst e do que comprova toda sua 

obra, é no espaço cotidiano que Adélia Prado procura a identidade do sujeito como se garimpa ouro 

entre o cascalho, embora reconheça que essa via seja perigosa: “foi tudo um erro, cinza / o que se 

apregoou como um tesouro. O que tinha na caixa era nada. A alma, sim, era turva / e ninguém via” 

(PRADO, PR,  p.  317).  Para desentranhar  esse ser,  torna-se necessário desvelar  uma existência 

autêntica,  uma verdade interior  mais  forte  do que a  realidade exterior.  Para tanto,  urge que se 

juntem os fragmentos a que foi reduzido o ser, que se tirem das cinzas da existência inautêntica o 

tesouro  verdadeiro,  que  se  reconheçam as  marcas  do  ser  autêntico  e  reavivem as  chamas  que 

clareiam a alma por meio de um desentranhamento que só a visão poetizada é capaz de fazer. O que 

retira  o  ser  da  mediocridade  é  o sentimento  de  angústia,  o  mesmo que provoca  a  experiência 

interior e o sentido do poético. É a ânsia de enfrentar o desconhecido que mantém a pessoa desperta 

e a conduz na busca de si numa dimensão mais profunda, como dizem os primeiros versos do 

poema “A fala das coisas”, de Adélia Prado:

Desde toda vida
descompreendi inteligentemente
o xadrez, o baralho,
os bordados nas toalhas de mesa.
O que é isto? Eu dizia
como quem se ajeita pra melhor fruir.
Fruir o quê? Eu sei. A mensagem secreta,
o inefável sentido de existir.
                (...)
                          (PR, 1991, p.195)
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 Nessa condição,  a  angústia  se  manifesta  entre  um copo d’água ou uma florzinha  do 

campo, um animal ou uma cor,  sutis sensibilidades captadas por finas antenas que alcançam o 

desejo de fruir  e arremessam o ser ao nada de sua existência.  Esse arrebatamento que induz o 

indivíduo a querer preencher esse vazio com palavras redentoras é uma forma de esse nada se 

manifestar  e  se  transformar  em realidade  viva,  são  epifanias  do  eu  que  a  experiência  poética 

proporciona e vão formando o ser humano.
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DA TRADIÇÃO DAS HISTÓRIAS ORAIS ÀS PÁGINAS LITERÁRIAS

Luciene Araújo de Almeida25

Marilúcia Mendes Ramos (Orientadora)26

Resumo:Nunca no Brasil o papel do negro na sociedade, na economia, na cultura foi tão estudado como nos últimos  
trinta anos. Historiadores, sociólogos, críticos literários, especialistas de diversas áreas, publicaram livros e teses que 
modificaram profundamente a visão que se tinha, até então, no Brasil, do papel do negro e da própria identidade do país 
como nação, transformando a visão da  democracia racial brasileira, que louvava a integração progressiva do negro 
numa sociedade onde, embora pudessem existir certos preconceitos raciais, não haveria racismo. Em decorrência dos 
movimentos sociais e possibilitados por um governo que, minimamente, pensa os problemas históricos enfrentados pela 
população negra, no ano de dois mil e três entra em vigor a lei 10.639/03, sendo que o inciso segundo é o que mais nos 
interessa, diz:  2º Os conteúdos referentes à História e Cultura Afro-Brasileira serão ministrados no âmbito de todo o  
currículo escolar, em especial nas áreas de Educação Artística e de Literatura e História Brasileira. Neste momento, no 
qual  educadores  e  especialistas  debruçam-se  sobre  a  História  e  as  literaturas  africanas,  preocupados  com  a 
implementação da lei, conhecer e refletir sobre obras que discutam a temática é uma forma de (re)pensar os currículos e  
as práticas nas escolas naquilo que nos irmana com as nações africanas e a história de seu povo, não somente do 
ponto-de-vista da língua portuguesa, mas também no que diz respeito a um passado comum que nos constituiu. Sendo 
assim,  essa  comunicação  tem  o  intuito  de  apresentar  experiências  de  leituras,  realizadas  com  alunos  do  ensino  
fundamental e médio, destacando os elementos que foram discutidos ao longo do processo de leitura,  chamando a 
atenção para a obra de Evaristo, escritora afro-brasileira, que apresenta em seus escritos uma construção literária onde o 
papel da mulher negra é (re)inventado. 
Palavras-chave: Literatura afro-brasileira; Alteridade; Resistência; Ensino.

Este  trabalho  tem o  objetivo  de  discutir  acerca  da  importância  do  ensino  de  literatura 

africana  e  afro-brasileira  na  educação  básica.  Apresentando  alguns  aspectos  que  consideramos 

relevante acerca da Lei nº 10.639/09 e suas implicações práticas no contexto escolar, relacionando 

com a obra de autores que serviram de base para a discussão aqui proposta.  

Quando nos propomos a tratar dessa temática que atualmente é tão estudada nos principais 

centros de pesquisa, temos a plena convicção que nossa voz ecoa a voz de tantos outros sujeitos que 

foram silenciados ao longo do rio do tempo e que hoje ressoam por espaços diversos, não estando 

mais restritos apenas aos espaços de trabalho braçais, agora também encontrados nos corredores da 

academia, nas estantes das bibliotecas, nas prateleiras das livrarias. Sabemos que esse percurso não 

tem sido fácil,  mas as inclusões  estão acontecendo de fato,  impulsionadas  por  um instrumento 

jurídico. 

25Mestranda em Estudos Literários pela Universidade Federal de Goiás luayaba@gmail.com.
26Doutora . Departamento de Estudos Literários. Universidade Federal de 
Goiásprofamariluciaramos@gmail.com
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O ponto crucial, ou melhor, o marco da luta dos movimentos negros no Brasil é a assinatura 

da Lei nº 10.639/09, que tornou obrigatório o ensino de história e da cultura afro-brasileira. Sendo 

que o inciso segundo é o que mais nos interessa, considerando nossa área de formação e atuação, 

pois  diz:  2º  Os conteúdos referentes  à  História  e  Cultura Afro-Brasileira  serão ministrados no  

âmbito de todo o currículo escolar, em especial nas áreas de Educação Artística e de Literatura e  

História  Brasileira.  Observamos  que  algumas  escolas,  no  impulso  de  atender  a  referida  lei, 

delegaram aos professores de história a tarefa de atender a demanda do resgate histórico dos povos 

africanos e afrodescendentes. No entanto, entendemos que essa demanda deve ser de todo o corpo 

escolar, sendo assim, concordamos com Serrano e Waldman quando afirmam:

A Lei nº 10.639/03 constitui um passo importante para inserir os direitos 
humanos no cerne dos programas escolares e no sistema educacional como 
um todo. De agora em diante, está colocado aos profissionais da educação 
em universidades,  escolas  das redes  pública e  particular,  assim como ao 
conjunto da sociedade brasileira, preparar-se para o desafio de aplicar essa 
notável legislação (2007, p. 20).

Sendo assim, a tarefa de promover o resgate histórico dos povos que compõem o que hoje 

chamamos Brasil é de toda a sociedade, e fundamentalmente, da escola, de todos os profissionais 

envolvidos na árdua tarefa de ensinar,

diante  dos  processos  seculares  de  exclusão  sociorracial  no 
Brasil-principalmente a da pessoa negra-, urge que a escola assuma o papel 
de revisora –não mais de mantenedora- da série histórica que explica o fato 
de o segundo maior país negro do mundo ainda preservar práticas racistas 
no cotidiano de suas relações sociais (AMÂNCIO, 2008, p. 35).  

Contribuindo para demolir concepções preconceituosas até então arraigadas na sociedade 

brasileira,  principalmente  quando  falamos  do  continente  africano  e  dos  afrodescendentes,  pois 

como afirma Adão Ventura, “para o negro a cor da pele é uma faca que atinge muito mais em cheio 

o coração”, e embora muito se tenha louvado a democracia racial existente no país, hoje se percebe 

claramente que essa democracia ainda não se concretizou e que muito ainda temos a fazer. Sabemos 

mais da história europeia do que da nossa própria história, e mesmo a do Brasil ou de Goiás segue 

um padrão eurocêntrico. Estudamos a história feita pelos portugueses e depois pelos imigrantes 

europeus que se tornaram os trabalhadores do mercado livre e que puderam ascender socialmente, 

com algumas famílias se tornando os industriais da nascente indústria nacional.

Considerando  o  reiterado  papel  da  escola  e  dos  atores  nela  envolvidos,  destacamos  a 

importância do ensino de literatura africana e afrodescendente no currículo da educação básica de 
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ensino. Sabemos que encontramos nessa defesa alguns entraves, como assevera Pennac sobre a 

leitura: 

O verbo ler  não  suporta  o  imperativo.  Aversão  que  partilha  com alguns 
outros:o verbo ‘amar’... o verbo ‘sonhar’... Bem, é sempre possível tentar, é 
claro. Vamoslá: ‘Me ame!’ ‘Sonhe!’ ‘Leia!’ ‘Leia logo, que diabo, eu estou 
mandando vocêler!’ – Vá para o seu quarto e leia! (2008, p.13).

Concordamos com o autor quando afirma ser impossível ordenar que nossos alunos leiam, 

ou  que  tenham  prazer  ao  fazê-lo,  principalmente  nos  dias  atuais  em  que  as  mídias  e  toda  a 

tecnologia  são  mais  tentadoras,  para  muitos  jovens,  que  “gastar  tempo  com  livros  chatos  e 

enfadonhos, ou poemas que ninguém entende”. Essa discussão tem rendido muitos estudos, e não 

me alongarei nela, não por não acreditar em sua pertinência, mas porque o objeto da pesquisa aqui é 

outro. Apenas destaco que, consideramos a importância da literatura para a formação do indivíduo, 

e acreditando que muitos brasileiros encontram na escola a única oportunidade de ter acesso aos 

acervos literários, destacamos a importância de se incluir nesses estudos as literaturas africanas e 

afro-brasileiras, inclusão essa que temos observado ser positiva, principalmente, no que tange a 

aproximação de uma determinada parcela da população dos livros literários, uma vez que agora se 

veem representados. Como cita Bernd,

Para Aimé Césaire (Martinica), “o artista deve ser um inventor de almas”, 
enquanto Paul Niger afirma que “a literatura deve levar à reflexão, ser a 
ocasião de uma tomada de consciência, de um questionamento das noções 
estabelecidas” É missão da literatura contribuir para a libertação do povo:  
libertação não apenas política, mas mental, fazendo-o compreender em que 
consiste a liberdade (1988, p.27).

Ou, nas palavras do poeta moçambicano, José Craveirinha,1974:

Este jeito de contar as nossas coisas
à maneira simples das profecias 
- KaringanauaKaringana-
É que faz o poeta sentir-se 
Gente

Podemos perceber por essa estrofe do poema KaringanauaKaringana, uma valorização do 

universo  da  tradição  oral,  bem  como  a  afirmação  da  identidade  moçambicana,  elementos 

fundamentais para que os alunos construam uma imagem diferente do continente africano. Não é 

difícil  perceber,  quando  inicialmente  apresentamos  autores  africanos  de  língua  portuguesa,  a 

surpresa de muitos alunos. “Nossa professora! Eles têm literatura?”, são dizeres assim, que ressoam 

as  imagens  tão  comuns  e  estereotipadas  de  África,  reforçando,  a  nosso  ver,  a  importância  de 

trabalharmos essas  literaturas em sala  de aula,  pois  ao ter  contato com esses  textos,  os  alunos 
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(re)formulam seus conceitos sobre África e consequentemente sobre o Brasil e sua história, também 

marcada pela exclusão. Ainda como assevera Bernd: 

Passado de outro a eu , o(a) negro(a) assume na poesia sua própria fala e 
conta  a  história  de  seu  ponto  de  vista.  Em  outras  palavras:  esse  eu 
representa  uma  tentativa  de  dar  voz  ao  marginal,  de  contrapor-se  aos 
estereótipos (negativos e positivos) de uma literatura brasileira legitimada 
pelas instancias consagradas(1988, p.50).

Esse movimento de tomar a  pena  se relaciona diretamente ao (re)contar  da história  dos 

povos africanos e afrodescendentes, pois além de apresentar aos alunos e alunas saberes até então 

distantes dos bancos escolares, possibilitamos a valorização de uma grande parcela da sociedade 

brasileira também excluída, e essa mudança de paradigma implica jogos de poderes. Como declara 

Bourdieu,“o poder simbólico é, com efeito, esse poder invisível o qual só pode ser exercido com a 

cumplicidade daqueles que não querem saber que lhe estão sujeitos ou mesmo que o exercem (2010 

p.8)”. Percebemos que a literatura pode ser esse mecanismo para “dissolver” esse poder, pois ao 

apresentar o negro e a negra como autores de sua própria história, podemos (re)construir todo o 

imaginário até então cristalizado dessa parcela importante da sociedade brasileira. 

Esse movimento de mudança dos paradigmas é possibilitado por essa literatura, uma vez 

que, como afirma Ianni:

O negro é o tema principal da literatura negra. Sob muitos enfoques, ele é o 
universo humano, social, cultural e artístico de que se nutre essa literatura.
(...)Uma  literatura  “que  trabalha  no  seu  conteúdo  contextos  onde  os 
personagens (ou fatos) se desenvolvem segundo princípios e fins históricos, 
relacionados no tempo e no espaço com aspectos do indivíduo, da família e 
dos  povos  negros,  em  função  de  relações  sociais  conhecidas  ou 
decodificáveis” (1988, p.30).

Sendo o tema principal dessa produção literária, o negro se torna protagonista, por vezes 

antagonista  de sua narrativa,  possibilitando aos alunos e  alunas  esse contato com um universo 

literário com histórias e estórias antes não presentes nos livros literários trabalhados em salas de 

aula.  Importante destacar que as obras ou os autores afro-brasileiros não estão fora do sistema 

literário brasileiro, no entanto guardam algumas diferenças, ainda segundo Ianni:

A literatura negra é um imaginário que se forma, articula e transforma no 
curso do tempo. Não surge de um momento para outro, nem é autônoma 
desde o primeiro instante. Sua história está assinalada por autores, obras, 
temas,  invenções  literárias.  É  um imaginário  que  se  articula  aqui  e  ali, 
conforme o diálogo de autores, obras, temas e invenções literárias. É um 
movimento, um devir, no sentido de que se forma e transforma. Aos poucos, 
por dentro e por fora da literatura brasileira, surge a literatura negra, como 
um todo com perfil próprio, um sistema significativo. (1988, p.30)
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O que podemos observar nesses escritores e escritoras é que fazem uma literatura engajada, 

ou uma literatura de resistência. Essas literaturas de língua portuguesa, além de compor o sistema 

brasileiro, completam um macrossistema que envolve tanto a escrita em uma língua em comum 

como pontos de convergência histórica e ideológica entre os países. Segundo Benjamin Abdala 

Junior: “nossos países procuram afirmações no contexto internacional, para uma ênfase nos traços 

definidores de nossas identidades nacionais” (1989, p. 11). É intenção dos autores com essas obras 

encontrar  nas  suas  idiossincrasias  a  sua  força  de  nação  diante  de  um  opressor  no  contexto 

internacional,  ou seja,  uma oposição  ao  pensamento  globalizador  que  por  hora domina a  cena 

cultural do mundo.

Ao falar em macrossistema, Benjamin Abdala Junior não exclui a noção de particularidade 

de cada nação falante da língua portuguesa, pelo contrário. Segundo este crítico há “um conjunto 

invariante  abstrato  (o  macrossistema),  concretizado  em  cada  variante  nacional  (sistema).  Um 

conjunto dialético que envolve a antiga metrópole e suas ex-colônias sem imposições e sem falácia 

de  padrões  pretensamente  superiores”  (1989,  p.  18).  As  confluências  que  surgem  desse 

macrossistema remetem à história em comum dos países de língua portuguesa e não impedem que 

as  diferenças  de  cada  sistema  nacional  apareçam.  O  que,  da  mesma  forma,  permite  que  as 

singularidades de cada literatura demonstrem valor próprio.

No intuito de corroborar esse diálogo com o sistema literário brasileiro, apresentamos aos 

alunos os poemas de Ventura e Evaristo que, embora de uma temática muito diversa da proposta por 

Drummond, dialogam diretamente com esse que é considerado um dos maiores poetas de língua 

portuguesa. Observemos os poemas: 

Um

em negro 
teceram-me a pele.
enormes correntes
amarraram-me ao tronco 
de uma Nova África

carrego comigo
a sombra de longos muros
tentando impedir
que meus pés
cheguem ao final
dos caminhos.
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mas o meu sangue
está cada vez mais forte,
tão forte quanto as imensas pedras
que os meus avós carregaram
para edificar os palácios dos reis.    

(2008, p. 87)

“No meio do caminho tinha uma pedra”

mas a ousada esperança
de quem marcha cordilheiras
triturando todas as pedras
da primeira à derradeira
de quem banha a vida toda
no unguento da coragem
e da luta cotidiana
faz do sumo beberagem
topa a pedra-pesadelo
é ali que faz parada
para o salto e não recuo
não estanca os seus sonhos
lá no fundo da memória,
pedra, pau, espinho e grade
são da vida um desafio
e se cai, nunca se perdem
os seus sonhos esparramados
adubam a vida, multiplicam
são motivos de viagem. 
(Cadernos Negros 15, p.32-33)

Podemos observar como os dois poetas, seja citando de forma direta como faz Evaristo, ou 

fazendo uma alusão aos caminhos e as pedras, como faz Ventura, ambos dialogam com o poema 

“No meio do caminho” de Drummond, mas esse diálogo será ressinificado, pois se para o poeta 

mineiro constatar a existência da pedra foi suficiente, para os poetas afro-brasileiros a pedra será o 

símbolo,  ora de opressão ora de superação das dificuldades enfrentadas pelos povos negros no 

Brasil. Interessante destacar que para muitos alunos e alunas, principalmente da rede pública de 

ensino, com as quais trabalhamos, os poemas de Adão e Conceição se aproximam mais de suas 

realidades, pois, como jovens de periferias, muitos sabem que terão muitos obstáculos a transpor 

antes de conseguirem mudar sua situação socioeconômica. 

Outro ponto importante que percebemos é a valorização das coisas nossas, uma afirmação 

da identidade negra brasileira, que se relaciona com a história do continente africano, sendo que 

aqui o negro e a negra são valorizados, sua luta e força ganham destaque, modificando a visão 
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estereotipada, presente nos livros didáticos, de que os povos negros se deixaram escravizar, não 

lutaram por sua liberdade, eram passivos diante os opressores. Outro exemplo dessa valorização e 

do diálogo entre história e literatura está no poema Sou Negro, de Solano Trindade:

Sou Negro
meus avós foram queimados  
pelo sol da África  
minh`alma recebeu o batismo dos tambores
atabaques, gonguês e agogôs 

Contaram-me que meus avós
vieram de Loanda  
como mercadoria de baixo preço
plantaram cana pro senhor do engenho novo  
e fundaram o primeiro Maracatu

Depois meu avô brigou como um danado
nas terras de Zumbi  
Era valente como quê
Na capoeira ou na faca
escreveu não leu  
o pau comeu  
Não foi um pai João
humilde e manso

Mesmo vovó
não foi de brincadeira 
Na guerra dos Malês
ela se destacou

Na minh´alma ficou 
o samba 
o batuque 
o bamboleio 
e o desejo de libertação...

Podemos perceber como o eu lírico não aceita esse estereótipo, há muito cristalizado, de que 

os povos negros eram servis. Ao contrário, (re)afirma a ideia de guerreiros, destacando a figura dos 

avós que muito lutaram por liberdade deixando um legado para seus descendentes. Retoma fatos da 

história brasileira que também foram por muitos silenciados como as lutas dos quilombolas ou a 

revolta dos Malês. Com a leitura e discussão dos poemas aqui apresentados, os alunos/leitores são 

convidados a conhecer mais de perto o passado dos povos negros e conhecer melhor a história do 

Brasil,  consequentemente  passam  a  valorizar  mais  esses  saberes  e  culturas  que  também  nos 

constituem. Pois, como afirma Conceição Evaristo em seu romance Ponciá Vicêncio:
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Da leitura era preciso tirar outra sabedoria. Era preciso ajudar a construir a 
história dos seus. E que era preciso continuar decifrando nos vestígios do 
tempo os sentidos de tudo que ficara para trás. E perceber que, por baixo da 
assinatura do próprio punho, outras letras e marcas havia. A vida era um 
tempo  misturado  do  antes-agora-depois-e-do-depois-ainda.  A vida  era  a 
mistura de todos e tudo. Dos que foram, dos que estavam sendo e dos que 
viriam a ser (2005, p.12)

Sendo assim, os alunos/leitores são convidados a adentrar nessas leituras com o olhar da 

ancestralidade, o olhar que entende que nunca falamos sozinhos, que nossa fala reflete e refrata 

outros falares. E percebem nesse percurso literário que nem todas as histórias foram contadas, que 

existem aquelas que se apoderaram da pena recentemente para contar a história dos seus. Não que 

antes não tivessem história, como afirmou um dia um “intelectual europeu”, mas que suas histórias 

eram contadas, passadas de boca a ouvido, e que as culturas eurocêntricas hegemônicas tentaram 

apagar. Mas que agora retornam com força nas páginas literárias. E esse apoderamento da/pelapena 

acaba incomodando a aqueles que não estavam acostumados a ouvir essas outras histórias. Como 

assevera Evaristo,  “A nossa escrevivência não pode ser lida como a história para “ninar  os da 

casa-grande” e sim para incomodá-los em seus sonos injustos” (In: ALEXANDRE, 2007, p. 21). 

Por  fim,  gostaríamos  de  reafirmar  a  importância  desse  trabalho,  uma  vez  que  temos 

observado,  na  prática  em  sala  de  aula,  resultados  relevantes  quando  pensamos  no  regate  da 

autoestima da população negra, afirmação da identidade afro-brasileira, resgate da história do Brasil 

por um prisma não eurocêntrico.  Temos a convicção que só literatura não mudará a lastimável 

realidade brasileira, no entanto, acreditamos que possa ser um caminho, sabidamente com muitas 

pedras, para que os jovens leitores que saem dos bancos escolares possam ter mais consciência de 

sua história, e uma maior compreensão do mundo e suas implicações como sujeitos históricos nele. 

Pois,  como afirma  Paixão:  “A utopia  dos  homens  sobrevive  nessas  pequenas  e  insignificantes 

centelhas,  que  podem  passar  despercebidas,  não  acender  grandes  comunas,  mas  sem  dúvida 

revolucionam o nosso modo de estar aqui e agora (1992, p.213)”.
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LEITURA E LEITORES/AS NA ATUALIDADE: outras práticas outros 
movimentos

Maria Aurora Neta27

 

Resumo: Na discussão proposta, procuro aliar a presença da leitura na vida do jovem leitor, especificamente, do aluno, 
estudante do ensino médio. A reflexão e análise da questão em tela são feitas mediante os estudos da história cultural e 
perpassada por uma compreensão dialógica da linguagem pensada por meio da abordagem feita por Bakthin (2006). 
Este estudo discute um discurso bastante recorrente entre professores/as,  que é o discurso da não-leitura por parte 
dos/as jovens alunos/as, particularmente, alunos/as do ensino médio de escola pública estadual. Para a construção de 
uma contrapalavra ao discurso que se apresenta e ao seu possível deslocamento foram ouvidos/as 20 jovens estudantes 
do 3º ano do ensino médio do Colégio Estadual Américo Antunes da cidade de São Luís de Montes Belos/Go. Para a 
leitura e análise dos dados obtidos buscamos as contribuições teóricas dos Estudos Culturais (História Cultural) com 
Roger Chartier (1994; 1999; 2001), Peter Burke (1992), Robert Darnton (1990) entre outros, a partir de três noções: 
representações, práticas e apropriações de leitura e de leitores que ressignificam a história da leitura e dos/as leitores/as 
comuns.
Palavras-chave: Práticas de leitura. Leitores/as. Jovens. Escola.

Leituras e leitores/as na atualidade: outras práticas, outros movimentos

Ao buscar uma melhor compreensão sobre a relação entre os jovens e a leitura, numa escola 

de ensino médio, na cidade de São Luís de Montes Belos, Goiás, faço isso por entender e acreditar 

que a interlocução entre os alunos e a leitura é tão importante quanto necessária, por isso deve 

ocorrer da melhor forma possível e que seja realizada a partir do entendimento de que a leitura 

precisa  do  aluno/leitor  e  o  leitor  precisa  da  leitura,  daí  se  pressupor  uma  relação  de 

interdependência:  não  de  imposição,  dever  ou  de  obrigação,  mas  de  cumplicidade.  Como  diz 

Pennac (1993, p. 13),

O verbo ler  não  suporta  o  imperativo.  Aversão  que  partilha  com alguns 
outros: o verbo “amar”... o verbo “sonhar”... Bem, é sempre possível tentar, 
é claro. Vamos lá: “Me ame!” “Sonhe!” “Leia!”. “Leia logo, que diabo, eu 
estou mandando você ler!” – Vá para o seu quarto e leia! Resultado? Nulo. 
Ele dormiu em cima do livro. A janela, de repente, lhe pareceu imensamente 
aberta sobre uma coisa qualquer tentadora. Foi por ali que ele decolou. Para 
escapar do livro. 

27 Professora de Língua Portuguesa no curso de Letras na UEG – Unidade Universitária de São Luis de Montes 
Belos/Go. Aluna do Programa de Pós-Graduação em Educação da Pontifícia Universidade Católica de Goiás – nível 
Doutorado. Colaboradora da Casa da Juventude Pe. Burnier – Goiânia/Go. Email: maria.aurora@ueg.br
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Essa idéia  que o autor  aponta é  muito pertinente porque a  leitura vista  e  sentida como 

imposição não “decola”, como dizem os alunos. Se há o desejo de entrelaçar juventude e leitura o 

caminho da pura obrigatoriedade, ou como tem sido na escola da “prestação de contas” não tem 

conseguido bons resultados e os efeitos sentidos revelam esse não-entendimento. A percepção dessa 

situação motiva repensar os caminhos a serem trilhados em relação aos jovens na sua condição de 

leitores, bem como os caminhos da leitura e, nesse sentido, as falas dos alunos entrevistados (2007) 

também reforçam essas idéias quando falam das leituras indicadas pelos professores: 

Eu leio o que os professores pedem, na maioria das vezes porque vai cair no 
teste,  vai  cair  na  prova.  Eu costumo fazer  a  leitura  porque  vai...vai..ser 
necessária aquela leitura,  para um conteúdo mais pra frente.  (Raquel,  16 
anos, entrevista, 2007)

Eu leio o que os professores pedem é porque geralmente é pra fazer um 
trabalho, uma pesquisa, uma coisa assim. (Leonardo, 16 anos, entrevista, 
2007)

Eu leio o que os professores indicam. É... primeiramente por causa do meu 
conhecimento, do conhecimento que eu vou ter e segundo por causa, é...que 
é uma obrigação, então a gente tem que ler. (Ana, 17 anos, entrevista, 2007)

Com certeza eu leio o que os professores pedem. Porque certamente quando 
o professor pede para você estar adquirindo alguma coisa pra você ler, ou, 
primeiro, vai valer nota ou com certeza vai trazer algum benefício para o 
próprio aluno. (Henrique, 17 anos, entrevista, 2007)

O que os alunos dizem me permite questionar as condições de produção da leitura e as 

finalidades  dessa  na  escola,  pois  as  respostas  dadas  indicam que  na  dinâmica  do  processo  de 

instauração da leitura, na sala de aula, a relação que se estabelece não é de intercâmbio. As próprias 

palavras  que  usam  revelam  isso  “leio  porque  vai  cair  no  teste,  cair  na  prova”  ou  “vai  fazer 

trabalho”. Daí, então, o surgimento da polarização, pois um dos lados, no caso, o professor é quem 

está comandando a operação, do outro está o aluno como simples receptor do que foi colocado para 

fazer e não como um interlocutor, ou seja, alguém que é convidado a participar, fazer junto.

 Parece claro que, uma das condições em que se dá a leitura é em meio à tensão e o princípio 

que rege esta relação é o da obrigação, do dever a cumprir e não o do diálogo, da liberdade ou da  

apreciação. Desse modo, ao abordar a leitura pelo viés somente da avaliação (prova, teste, trabalho) 

a escola acaba por exercer um efeito que embaça a imagem que a prática da leitura almeja alcançar, 

ainda,  produz  uma  relação  “mercantil”  entre  os  alunos,  professores  e  o  processo 

ensino-aprendizagem. Em outras palavras, a relação que se constitui entre o leitor e a leitura é de 

interdependência e reciprocidade, não de obrigatoriedade.
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Por acreditar no entrecruzamento desses sujeitos é que exponho a necessidade de se dirigir 

outros olhares para a relação entre os jovens e a leitura, ainda mais quando estão dentro da escola, 

lugar propício para se fortalecerem os laços entre a leitura e o leitor. Digo propício porque é na 

escola que a  maioria  dos  jovens tem contato direto  e  constante  com objetos  de  leitura (textos 

didáticos, literários e textos do cotidiano) para alguns, o único, e essa proximidade precisa ser uma 

das chaves que abrem as portas para que essa relação se fortaleça e se amplie. Caminhando nessa 

direção, o reconhecimento da presença da leitura na vida dos jovens, bem como do leitor que existe 

em  cada  um  deles  torna-se  imprescindível  para  que  se  possa  ir  desconstruindo  as  possíveis 

representações  que,  no  momento,  podem  estar  impedindo  a  construção  de  uma  relação  mais 

próxima do jovem com a leitura.

Portanto, para os efeitos desta investigação estou considerando leitores os mesmos jovens 

citados  no  discurso  em questão  como não-leitores.  Consideração  pautada  nas  falas  dos  jovens 

entrevistados e que se fazem presença no desenvolvimento deste trabalho, bem como em estudos 

que  abordam a  leitura,  o  leitor  e  o  jovem a partir  de uma visão histórica,  cultural  e  social  e, 

também, pela observação de que outros espaços e gestos de leitura estão surgindo em decorrência 

das múltiplas mudanças que acompanham os tempos presentes. Pensamento que se relaciona ao que 

Orlandi (2001, p. 47) diz:

Mais recentemente, fazendo algumas considerações sobre três espécies de 
reducionismo – o pedagógico, o lingüístico e o social -, procurei chamar a 
atenção para o fato de que na constituição do sujeito-leitor, a escola tem 
excluído  a  relação  dele  com  outras  linguagens  que  não  a  verbal  (a  da 
música, da pintura, do cinema, da computação, etc) e a sua prática de leitura 
não-escolar.

O que a autora coloca reforça as questões que aqui são discutidas, e fica evidenciada a 

pertinência desse estudo, o qual vem ampliar a visão sobre o jovem que é leitor e suas práticas de 

leitura e compor outras falas sobre o discurso que está em discussão. Torna-se, então, importante 

acrescentar que a dinâmica social traz mudanças de diferentes ordens, isto é, mudam-se valores, 

formas  de  pensar,  atribuição  de  sentidos  às  questões  que  surgem e  essas  emergem no  campo 

político, econômico, social, cultural e ideológico e afetam o conjunto da sociedade de uma forma 

contínua. 

Desse modo, vale dizer que esse dinamismo tem provocado o surgimento de outros olhares, 

outros escritos e outras compreensões sobre os diversos bens culturais produzidos pela sociedade e 

que compõem os espaços e as instituições sociais, entre eles cito a leitura, a escrita, o leitor e o 

livro. Além desses, poderia apresentar outros objetos relacionados à aprendizagem das pessoas de 
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um modo geral, como a televisão, o cinema, o teatro, a música ou a dança e acrescer os efeitos de 

sentido  sobre  estes  sujeitos,  que  por  estarem  inseridos  nessa  dinâmica,  modificam-se  e 

reconfiguram-se nesses espaços.

Tratando especificamente da leitura e do leitor  assinalo que,  se  a  leitura do livro era  a 

“fonte” que permitia obter o conhecimento, é preciso considerar que, na atualidade, o livro aparece 

acompanhado de outros  portadores  de  texto,  como aponta  Chartier  (1994,  p.  95)  “O livro  não 

exerce  mais  o  poder  que  teve,  ele  não  é  mais  o  mestre  de  nossos  raciocínios  ou  de  nossos 

sentimentos em face dos novos meios de informação e de comunicação dos quais a partir de agora 

dispomos”.  Contudo, é necessário frisar que o livro ainda representa, no espaço social, um dos 

portadores de textos mais importantes para a produção do conhecimento e da própria fruição, por 

isso dar-lhe o devido valor e sentido junto aos leitores jovens é fundamental.

A convivência do livro com outras modalidades e portadores de textos escritos é resultado 

das contínuas transformações sociais, culturais e, na atualidade, tecnológicas pelas quais passam as 

sociedades. Sobre isso fala Eco (1996):

Mesmo  depois  da  invenção  do  livro  impresso,  ele  não  era  o  único 
instrumento  para  a  aquisição.  de  informações.  Havia  pinturas,  imagens 
populares gravadas,  ensino oral,  etc.  Pode-se dizer  que os livros eram o 
mais importante instrumento para a transmissão da comunicação científica, 
incluindo informações sobre eventos históricos. Nesse sentido, eles eram os 
instrumentos  supremos  usados  pelas  escolas.  Com a  difusão  dos  vários 
meios  de  comunicação  de  massa,  do  cinema  à  televisão,  alguma  coisa 
mudou.

A partir do que esse autor diz, torna-se importante assumir, dentro dessa convivência plural, 

uma postura crítica e ao mesmo tempo aberta sobre as questões que envolvem as práticas de leitura 

e a apropriação feita pelos leitores dos diferentes objetos de leitura, inclusive aos que se relacionam 

às tecnologias da comunicação. Isso feito,  para que não se incorra na tentação de produzir  um 

discurso que divide em bons, ruins ou regulares esses outros portadores de texto e/ou objetos de 

transmissão de comunicação. E mais, (des)classificar da mesma maneira os leitores destes outros 

portadores. 

O reconhecimento da importância da leitura passa necessariamente pelo reconhecimento da 

possibilidade de formar e se constituir leitor lendo livros (literários ou não), coletâneas de textos, 

como contos clássicos, de humor, de terror, crônicas, poemas, cordel, revistas, jornais, quadrinhos, 

estando esses impressos ou na tela do computador e encontrados nas bancas de jornal, livrarias, 
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bibliotecas ou na internet. Isto é, diferentes gêneros discursivos que são presença na sociedade e 

que estabelecem uma interconexão da linguagem com a vida social (FIORIN, 2006, p.61).

Mas, quando estamos falando de leitura e de leitores parece que tanto já foi dito, tanto já foi 

escrito, por que ainda discutimos sobre estes assuntos e esses sujeitos? Penso que discutir questões 

relativas à leitura e ao leitor liga-se diretamente à significância social, cultural e individual desses 

objetos  para  a  coletividade  de  ambos.  Hoje,  pode-se  dizer  que  a  leitura  é,  praticamente, 

indispensável na vida das pessoas, bem como para o desenvolvimento da sociedade, por isso leitura 

e leitor são e tornam-se continuamente um dos desafios para essa mesma sociedade, também, para a 

educação escolar, já que à escola é confiada a tarefa de ensinar, divulgar, incentivar e promover o 

acesso sistematizado à leitura. Nas palavras de Rocco (2007, p. 100):

Ainda que o trabalho escolar nunca possa divorciar-se ou distanciar-se do 
que acontece no dia-a-dia da vida, é na escola, enquanto instituição formal 
de educação, que atividades ligadas à ampliação do universo cultural  do 
indivíduo,  ligadas  à  aprendizagem sistemática  dos  diferentes  campos  do 
saber, devem ser concebidas e desenvolvidas de maneira competente.

Este é um desafio que, ao longo dos anos, vem tomando contornos diferenciados: ampliar o 

universo cultural do indivíduo por meio da educação, por meio da escola, uma vez que as mudanças 

operadas  no contexto  social  e  cultural  afetam sobremaneira  as  relações  que se estabelecem no 

cotidiano da sociedade, logo nas instituições que a compõem. 

Todavia, essa idéia parece óbvia e, por isso, não gostaria de incorrer numa discursividade 

que me levasse a cair nas “armadilhas” do óbvio ou mesmo no discurso duplo, como diz San’tanna 

(2007). A obviedade da qual se fala aparece cada vez que se discute, lê ou se escreve sobre estes  

temas e, quase, naturalmente surge que é importante formar leitores, que ler é um prazer, que a 

leitura desencadeia processos conscientizadores e produtivos tanto para a comunidade quanto para 

o  indivíduo.  O  discurso  duplo  surge  quando  se  propaga  em diferentes  níveis  e  instituições  a 

importância da leitura, mas, na contrapartida do reconhecimento dessa importância, o investimento 

efetivo e a implementação de políticas para a consolidação da leitura como prática social e cultural 

ficam muito aquém do propagado discurso, o que caracteriza o vazio e o distanciamento entre o 

dito e o feito, principalmente nos discursos governamentais em suas diferentes instâncias.

Em decorrência do que aqui se discute, ressalta-se que leitura e leitor são indiscutivelmente 

elementos inseparáveis, pois existe entre esses uma relação de interação, daí que não é possível 

falar de leitura sem falar de leitor, já que ao leitor é dada a tarefa de colher os significados da 

leitura. Segundo a bela imagem de Michel de Certeau (1994, p. 270), o leitor é um caçador que 
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percorre “terras alheias”. Assim, a partir da compreensão dessa idéia, pode-se dizer que a leitura é 

um objeto de partilhamento.
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A LEITURA LITERÁRIA NOS ANOS INICIAIS

Maria do Rosário Teles de Farias
Luciana Alves Vieira de Azevedo

Resumo: Este trabalho objetiva apresentar resultados parciais de uma pesquisa que faz uma análise da utilização de  
obras  da  literatura  clássica  infantil  e  das  adaptações  nos  anos/séries  inicias  do  ensino  fundamental.  Levando  em 
consideração  a  função  da  família  e  principalmente  do  professor,  visto  como  mediador  do  processo  de 
ensino-aprendizagem em sala de aula, no que se refere à implicação em formar futuros leitores. Desde a preparação de  
material adequado para ser trabalhado em sala, levando em consideração a idade e entendimento dos alunos, até a  
questão de se comprometer em formar alunos que consigam fazer relações a respeito do que lêem na escola com sua 
realidade. Deste modo, falamos de um (a) educador (a) que não está preocupado apenas, em ensinar seus alunos a 
decodificar as palavras. Mas, de saber contextualizá-las.  Nesta pesquisa mencionamos a “apreensão dos signos” por  
meio do contato com as formas da escrita desde a mais tenra idade. Queremos explicitar que não temos a pretensão de  
discorrer sobre a apreensão dos signos como é abordado na teoria vygotskyana, apenas chamar a atenção para o fato de 
que a criança que, quanto mais nova tem contato com as formas da escrita, normalmente tem maior probabilidade de  
assimilá-las com maior facilidade e em menor tempo. 
Palavras-chave: Leitura, Literatura clássica infantil, Professor leitor e formação de leitores.

Introdução

A presente  pesquisa  está  voltada  para  a  leitura  nos  anos/séries  Iniciais  do  Ensino 

Fundamental, buscando verificar como ocorre a aquisição da leitura em sala de aula e, como ocorre 

na relação professor/aluno o gosto pela leitura.

A leitura é um instrumento pertinente para que o indivíduo construa seu conhecimento, 

pois, ela amplia o entendimento do mundo, propicia o acesso à informação e estimula a reflexão 

crítica. É através da leitura que a criança vai descobrindo o mundo, usando da imaginação, reflexão 

e criando significados.

Entretanto, a concepção de leitura surge a partir da convivência social com outras pessoas 

ou  de  situações  vividas  dentro  das  diversas  instituições  onde a  leitura  se  faz  presente  (escola, 

biblioteca e família). Pois, a criança ao entrar na escola, independentemente do domínio da escrita,  
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é capaz de falar sobre suas experiências de vida. Assim, a expressão oral da criança é uma leitura da 

sua realidade, por meio do código escrito que ela ainda não domina ou domina parcialmente.

Para Yunes (2003, p.37), ler significa:

Uma descoberta, mudar de horizontes, interagir com o real, interpretá-lo, 
compreendê-lo  e  decidir  sobre  ele.  Ler  é,  pois,  interrogar  as  palavras, 
duvidar  delas,  ampliá-las.  Deste  contato,  desta  troca  nasce  o  prazer  de 
conhecer,  de  imaginar,  de  inventar  a  vida.  O  ato  de  ler  é  um  ato  de 
sensibilidade  e  da  inteligência,  da  compreensão  e  da  comunhão  com  o 
mundo:  expandimos  o  estar  no  mundo,  alcançamos  esferas  de 
conhecimentos  antes  não  experimentados  e,  no  dizer  de  Aristóteles,  nos 
comovemos e ampliamos a condição humana.

O ato de decifrar palavras está relacionado à forma como a criança é inserida no mundo 

social. Decodificar e letrar através dos símbolos da escrita precedem uma “leitura de mundo” por 

parte do leitor. Os diversos signos fazem parte do cotidiano da criança e ainda que não lhe seja 

explicado sobre o que vê, ela formula significados para si como modo de representação do real.

Este tema é bastante amplo e já foi estudado por outros autores, o que, de certa forma, 

facilita  esta  pesquisa.  Autores  como  Soares  (2004),  Machado  (2002),  e  Leontiev  (2005) 

disponibilizam pesquisas na área educacional sobre como ocorre o gosto pela leitura que contribui 

para o ato de aprender a escrever e também na aquisição da linguagem por parte da criança. 

Para a realização deste trabalho, serão utilizadas também obras de autores da literatura 

clássica infantil como “O patinho feio” de Andersen (2008), “A gata borralheira” dos Irmãos Grim 

(2006),  etc.  No sentido de nortear  a  prática docente quanto à  utilização de textos que possam 

enriquecer  o  repertório  lingüístico  do  aluno,  além  de  favorecer  para  sua  melhor  percepção  e 

entendimento das coisas.

Segundo Machado (2002), as obras literárias voltadas para o público infantil começaram a 

ser produzidas a partir do século XVII, buscando contribuir com o trabalho do professor. Deste 

modo,  serão analisadas uma quantidade limitada de obras  da área da pedagogia e  clássicos  da 

literatura infantil, a partir do século citado até os dias atuais.     

O tema escolhido foi norteado pelas teorias estudadas nas disciplinas de alfabetização e 

letramento,  língua  portuguesa  I  e  psicologia  I  do  curso  de  Pedagogia.  Às  quais  trouxeram 

enriquecimento  para  as  pesquisadoras  no que diz  respeito  ao contato  e  compreensão de  textos 

científicos  e  ao  mesmo  tempo  promoveram “o  pensar  sobre  a  prática”  no  que  diz  respeito  à 
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contribuição da literatura para a formação de sujeitos críticos e leitores das diferentes tipologias 

textuais.

Ler antes de saber ler  é um convite a interpretação de sinais gráficos,  a 
partir do conhecimento prévio do aluno a leitura convencional também é 
uma interpretação de gráficos  realizados a partir  de nosso conhecimento 
anterior. Portanto, quando se pede que o aluno leia antes de saber fazê-lo 
convencionalmente, está-se na verdade convidando o aluno a ocupar o lugar 
de um leitor em potencial (CAVALCANTE, 1997, p.27).

 Deste modo, esta pesquisa favorece maior envolvimento e entendimento por parte dos 

sujeitos envolvidos no processo de ensino e aprendizagem das crianças. E por entender que a escola 

e a família são partes fundamentais deste processo, é possível dizer que de acordo com a mediação 

que estabelecem entre o conhecimento e a criança podem contribuir com sua inserção e gosto pelo 

universo da leitura desde os anos/séries iniciais. 

Desta  maneira,  pretendemos  abordar  sobre  algumas  práticas  de  leitura,  bem  como 

ambiente  acolhedor;  obras  da  literatura  clássica  infantil  e  adaptações  que  contribuem  para  a 

formação de leitores/ cidadãos.

Este trabalho constará fundamentalmente de pesquisa bibliográfica (análise e interpretação 

de textos) tendo como referência  A leitura e a escrita na escola  (2010) de Reinaldo Pacheco,  A 

literatura infantil  na escola (2003) de Regina Zilberman,  Letramento e  alfabetização (2004) de 

Magda Soares, etc. Buscando fundamentar a utilização da literatura infantil e as adaptações nos 

anos/séries iniciais.

A literatura clássica infantil contribui com a apreensão dos signos por parte da criança e se 

desde a mais tenra idade as crianças participarem de momentos de leitura de livros literários, seja a 

leitura feita por um adulto, ou por outra criança, quando estiver em uma idade mais avançada, 

demonstrará maior interesse pelo mundo literato (ZANZARINI, 2009).

É possível que vez por outra ouçamos alguém dizer que “ama” ler porque nos primeiros 

anos de vida, sempre ouvia alguém ler ou contar histórias. Ao ouvir histórias a criança aprende 

também a compreender o outro, passando a perceber e aceitar diferentes pontos de vista. Aprende e 

percebe que através da linguagem utilizada nos livros pode agir  sobre o pensamento do outro, 

conseguindo defender o seu ponto de vista através do desenvolvimento de uma linguagem interior 

que lhe permite questionar e argumentar sobre o que está a sua volta. Refletindo quanto às suas 

convicções, com a preocupação de ser clara, evitando contradições e desenvolvendo a coerência. 
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Sendo assim, tanto a família quanto a escola podem ajudar a criança a ser influenciada pelo ato de 

ler (LEITE, 2008; KRETZMAN, 2006).

O prazer da leitura é um valor essencial que precisa ser encarado como um bem desde o 

primeiro momento de vida,  até porque os primeiros contatos com o livro são decisivos para a 

formação  de  leitores.  Encarar  a  leitura  como  um  hábito  e  fazer  dela  parte  complementar  do 

quotidiano é uma atitude que só se torna possível se houver o esforço de todos que estão envolvidos 

na educação do sujeito em formação, como é o caso da família e dos professores. 

De acordo com Oliveira (1997, p.37):

[...] é a partir de sua experiência com o mundo objetivo e do contato com as 
formas culturalmente determinadas de organização do real (e com os signos 
fornecidos  pela  cultura)  que  os  indivíduos  vão  construir  seu  sistema de 
signos,  o  qual  consistirá  numa  espécie  de  “código”  para  decifração  do 
mundo. 

É necessário que a criança tenha contato com a literatura porque ao se relacionar com a 

palavra escrita e as figuras encontradas nos livros, a criança faz representações tanto por meio das 

letras em forma de garatujas, quanto por meio de desenhos, e isto pode ser fator condicionante do 

sucesso da criança na escola e na vida. Para que se tenha a cada dia maior número de leitores, será  

necessário  formá-los.  Então,  desde  muito  cedo  é  bom  deixar  que  a  criança  aprecie  os  livros 

literários, para que possa fazer descobertas sucessivas e enriquecedoras (SOARES, 2004).

Ao ler ou ouvir alguém ler os livros clássicos da literatura infantil como “Alice no país das 

maravilhas”, “O patinho feio”, “Cinderela”, entre outros, a criança tem contato com as formas de 

escritas  e  de  desenhos  em forma  de  representação  da  história,  o  que  contribui  para  que  haja 

assimilação dos signos utilizados nos textos, facilitando, com isto, sua inserção no mundo da leitura 

e da escrita (KRETZMAN, 2006).

Soares  (2004),  ao  escrever  sobre  alfabetização  e  letramento,  orienta  para  que  os 

professores (as)  não preparem as crianças  apenas  para a  decodificação das  palavras  através da 

alfabetização e do letramento, mas, que o ato de alfabetizar e letrar estejam articulados, para que ao 

mesmo tempo em que são ensinados os códigos da língua escrita, sejam apresentadas também para 

a criança as diversas tipologias textuais para que ela possa utilizar em seu contexto social e atribua 

sentido em sua vivência.
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Deste modo, é interessante que ao trabalhar com a literatura infantil, o educador não se 

preocupe tanto com a questão de ensinar o educando a decodificar as palavras, mas que o deixe 

utilizar a imaginação e a fruição para criar as letras e os desenhos da maneira como entendeu. Até 

porque, ao passo que for compreendendo melhor os signos e for vendo-os no ato de ler, perceberá 

que o modo de escrever considerado “correto”, é diferente do que está fazendo.

A compreensão do significado da palavra é um requisito necessário para o 
reconhecimento  de  uma  abstração  gramatical,  mas  esta  não  segue 
necessariamente  a  compreensão  do  significado  da  palavra.  Todavia, 
precisamente a transmissão do significado léxico das palavras e das frases é 
o que constitui a função fundamental do discurso entendido como meio de 
comunicação,  aspecto  do  discurso  reforçado  por  toda  a  prática  da  vida 
(LEONTIEV, 2005, p.84).

Normalmente  aquilo  que  o  sujeito  constrói  em sua  memória  no decorrer  da  vida  está 

relacionado às leituras que faz. 

O trabalho com contos clássicos na literatura infantil possibilita ao leitor o 
contato com a língua escrita, além de encantar por lidar com o imaginário, 
por  que  revela  sentimentos  e  valores  de  uma época,  podendo nos  fazer 
sonhar ou refletir sobre a vida e o mundo (ZILBERMAN, 2003, p.35).

 Somos  o tempo todo instigados por  aquilo  que  o  mundo nos  apresenta,  e  devido ás 

diferenças, nem sempre o olhar que temos de um determinado aspecto será o mesmo que outra 

pessoa terá. Desta maneira, podemos dizer que o sujeito não só constrói de acordo com aquilo que 

vê ou vivencia, mas é resultado do meio no qual foi ou está inserido. 

Portanto, os educadores, ao ensinar seus alunos por meio das literaturas clássicas infantis, 

atuam na formação de sujeitos melhores preparados para a realidade, e isto deve ser tomado como 

uma possibilidade e não como uma verdade absoluta (ZANZARINI, 2009).

 Neste sentido, o professor pode corroborar para que haja interesse do aluno pela leitura, 

pois ele deve ser o mediador nas diversas situações de leitura que ocorrem dentro da sala de aula.

 A mediação e intervenção do professor para que as crianças desenvolvam o gosto pela 

leitura é um trabalho pertinente. As leituras que são sugeridas na sala de aula devem possibilitar  

leituras globais, devem fomentar a curiosidade, fornecer informações, conter significações, mexer 

com o leitor de tal forma que ele assuma uma postura crítica frente às informações que o livro traz. 

Que questione, levante hipóteses, enfim, sinta prazer em ler. 
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Deste modo, cabe ao educador possibilitar a cada educando o contato com diferentes tipos 

de textos escritos, pois, para que haja sucesso na formação do leitor, é preciso proporcionar uma 

leitura estimulante, diversificada, reflexiva e prazerosa.

Para Bamberg (1987), a oportunidade de ler, ou seja, a disponibilidade de livros representa 

um papel decisivo no despertar interesses pela leitura,  e quando a escola proporciona aos seus 

alunos o acesso à biblioteca com diferentes tipologias textuais, possibilita condições para que os 

alunos se interessem pela leitura. 

O professor, como mediador desse processo, deve permitir que o educando seja sujeito de 

sua  relação  com o  mundo,  entendendo  que  aprender  a  ler  e  escrever  implica  não  somente  o 

conhecimento das letras e do modo de decodificá-las, mas na possibilidade de ver o aluno usar esse 

conhecimento em seu contexto sociocultural. O professor também deve possibilitar no dia a dia a 

motivação, o envolvimento e a aprendizagem do grupo com atividades compartilhadas, fazendo a 

mediação de novos conhecimentos nos momentos de interação. 

Deste  modo,  o  papel  do  educador  é  de  possibilitar  o  desenvolvimento  da  consciência 

crítica dos alunos, exercendo papel de problematizador e de mediador, permitindo aos alunos uma 

relação  mais  ampla  com a  realidade  do  objeto  de  conhecimento,  estabelecendo  com eles  uma 

relação  de  confiança,  centrada  no  respeito  pelo  que  já  sabem.  E  para  que  se  sintam aptos  a 

participar  das  reflexões  propostas  na  sala  de  aula,  é  preciso  que  o  professor  prepare  material 

adequado à fase de desenvolvimento de cada criança. 

Zilberman (2003, p. 16) descreve que:

[...]  a sala de aula é um espaço privilegiado para o desenvolvimento do 
gosto pela leitura, assim como um campo importante para o intercâmbio da 
cultura literária,  não podendo ser ignorada,  muito menos desmentida sua 
utilidade.  Por  isso,  o  educador  deve  adotar  uma  postura  criativa  que 
estimule o desenvolvimento integral da criança.

Portanto,  quando  se  pretende  formar  leitores,  o  educador  deve  estar  disposto  a  criar 

expectativas de leitura, antecipar sentidos, mudar, transformar, adaptar e enriquecer a sua prática 

educativa. Considerando-se  que  ler  é  prazer,  formar  leitores  é  também um papel  da  escola  e, 

portanto, do educador. Para tanto, o professor necessita tornar-se leitor, pois o prazer que o leitor 

experimenta ao ler um livro precisa ser o seu ponto de partida.
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Contribuindo com a mesma ideia utilizada por Zilberman (2003) no que diz respeito ao 

ambiente de leitura na escola, Pilleti (1991) explica que o professor, ao preparar as atividades de 

leitura, deve tomar algumas atitudes que são indispensáveis como: 

• O clima de sala de aula;

• O tratamento do material de leitura;

• A seleção de material de leitura.

Estes autores explicam que o clima de sala de aula é importante em todas as atividades a 

serem  desenvolvidas  por  crianças  e  principalmente  quando  se  trata  de  leitura.  Dizem  que  é 

necessário levar  a criança a  imaginar o mundo criado nas histórias por cada autor,  procurando 

ajudá-las a vivenciar a experiência de cada uma delas.

No entanto, cabe ao professor estabelecer, em sala de aula, situações que possibilitem a 

interação professor-classe e estimule a interação aluno-texto. O diálogo do professor com os alunos 

é importante porque estabelece a troca de experiências, favorecendo o crescimento de todos nesse 

processo.

O tratamento do material de leitura deve servir de exemplo para motivar os educandos a 

cuidar de seu próprio material, pois, para formar um leitor crítico e criativo, é necessário que o 

professor reveja sua postura em relação ao material de leitura.

Na  inter-relação  leitor-  texto  é  preciso  considerar  tanto  a  situação  do 
professor quanto a do aluno, no papel de leitores. Desse ponto de vista, é 
claro que o professor, pela sua própria vivencia, é um leitor privilegiado em 
relação ao aluno. Isso, contudo, não significa que ele deva tolher a liberdade 
de  o aluno fazer  sua própria  leitura.  Não se trata,  assim,  de  sobrepor  à 
leitura de um em detrimento da do outro, mas sim de valorizar cada uma 
dessas  leituras.  O  conjunto  e  a  complementaridade  dessas  leituras 
enriquecerão  o  processo  e  alimentarão  a  própria  criatividade  dos  alunos 
(PILLETI, 1991, p.20).

O professor deve propor leituras e utilizar questionamentos, valorizando as resposta dos 

alunos; é importante também que o professor faça leitura junto com a turma. A leitura deve ser 

organizada em função do aluno, considerando o nível de aprendizagem que deve ser gradual e 

contínuo.  Cada  nova  aprendizagem  depende  do  conhecimento  anterior,  promovendo 

gradativamente o desenvolvimento do ritmo de leitura.
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A seleção do material deve ter atenção especial do professor, pois é a partir daí que a 

criança será motivada ou não a fazer a leitura. Assim, o professor deve selecionar e diversificar o 

material de acordo com o conhecimento e interesse dos alunos.

Nesta seleção de material a ser utilizado em sala de aula, o professor deve ter um olhar 

criterioso no que diz respeito às adaptações das literaturas clássicas infantis pelo seguinte motivo: 

nem sempre estas adaptações são fidedignas aos textos originais, modificando seu sentido real, e 

fazendo com que as crianças não percebam o verdadeiro motivo para o qual foram escritas.  

Castro  (2006)  e  Ana  Maria  Machado  (2002)  criticam  a  utilização  de  adaptações  de 

literaturas clássicas infantis, explicando que nas adaptações costuma-se perder o sentido original da 

obra,  porque  na  maioria  das  vezes  estes  livros  são  produzidos  com  pouquíssimas  páginas  e 

quantidade  de  assuntos  bem  menores  que  os  originais,  pelo  fato  de  os  autores/adaptadores 

utilizarem o título, ou parte do título, ou apenas determinado assunto da história visando apenas a 

comercialização e o lucro, sem se preocuparem em contribuir para a formação de leitores críticos, 

que  pensem  sobre  a  realidade  da  qual  fazem  parte.  Deste  modo,  é  possível  dizer  que  estas 

adaptações favorecem para que as crianças percebam as brincadeiras e os demais acontecimentos 

nestas obras, como algo sem lógica, e desconexo de suas vivências, não fazendo relações entre o 

imaginário e o mundo real.

Segue-se a tradução original de uma obra clássica:

Não havia nada de muito especial nisso, também Alice não achou muito 
fora do normal ouvir o Coelho dizer para si mesmo “Oh puxa! Oh puxa! Eu 
devo estar muito atrasado!” (quando ela pensou nisso depois, ocorreu-lhe 
que deveria ter achado estranho, mas na hora tudo parecia muito natural); 
mas, quando o Coelho tirou um relógio do bolso do colete, e olhou para ele, 
apressando-se a seguir, Alice pôs-se em pé e lhe passou a idéia pela mente 
como um relâmpago, que ela nunca vira antes um coelho com um bolso no 
colete  e  menos  ainda  com  um  relógio  para  tirar  dele.  Ardendo  de 
curiosidade, ela correu pelo campo atrás dele, a tempo de vê-lo saltar para 
dentro de uma grande toca de coelho embaixo da cerca (CARROLL, 2002, 
p. 4).

Adaptação:

Alice não estranhou muito, mas se impressionou bastante quando o coelho, 
ofegante,  tirou  do  bolso  um  relógio  e  olhou  a  hora,  espantado.  
"Que coelho mais engraçado! De relógio, é demais!", Alice pensou, e correu 
atrás (MACHADO, N. J., 2002, p.4).
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Apesar da crítica que os autores fazem às adaptações, eles salientam que é possível fazer 

uma seleção de obras adaptadas,  pois existem autores que conseguem manter  uma coerência e 

responsabilidade com a formação de indivíduos reflexivos sobre sua atuação no mundo, não se 

preocupando apenas com seus lucros. Ou seja,  há autores compromissados com a formação de 

cidadãos melhor preparados para atuarem no mundo como sujeitos ativos o que,  segundo eles, 

contribui com a construção de um mundo melhor para viver.

Ao se posicionarem quanto à utilização das adaptações Castro (2006) e Machado (2002) 

explicam que as obras literárias originais,  além de serem mais condizentes com a realidade da 

criança,  têm  uma  linguagem  que  auxilia  na  construção  de  um  pensamento  mais  coerente  e 

desafiador, por tratarem de uma gama de situações pelas quais os personagens passam, não tendo a 

preocupação de trazer uma moral definida,  mas apenas apresentando os fatos de acordo com o 

desenrolar da história.  

Machado (2002) acrescenta que algumas adaptações podem ser utilizadas para o público 

infanto-juvenil,  explicando  que,  independente  do  motivo  para  o  qual  foram  escritas,  há  uma 

contribuição  destas  obras  para  que  as  crianças  que  ainda  não  tiveram  um  “amadurecimento” 

literário  possam  ter  através  de  seu  primeiro  momento  de  leitura,  contato  com  as  literaturas 

adaptadas, até porque a linguagem e as ideias são mais fáceis e familiares. Mas, depois que as 

crianças já estiverem em maior  contato com a literatura,  que lhes sejam apresentadas as obras 

clássicas originais. 

Desta maneira, os professores (as) precisam ter cuidado para não fornecer aos seus alunos 

leituras para passar o tempo, ou alguma literatura apenas por que é “bonitinha”, ou ainda, algum 

texto para que não fiquem bagunçando nos momentos da aula. É preciso que selecionem textos, 

como  no  caso  estamos  falando  das  adaptações,  mais  fidedignas  às  obras  originais,  por  estas 

abordarem  questões  que  familiarizam  o  pequeno  leitor  com  o  mundo  desafiador  e  cheio  de 

descobertas  no  qual  vivemos,  desmistificando  ideias  fantasiosas  e  sem  nexo  que  algumas 

adaptações acabam por construir na mente das crianças (BENCINI, 2003; PACHECO, 2010).

Dentre  as  obras  da  literatura  clássica  infantil,  serão  citadas  algumas  que  podem  ser 

trabalhadas em sala de aula como “O Patinho feio” de Andersen (2008), e “A gata borralheira” 

(Cinderela) dos irmãos Grim (2006). Na primeira, o autor explica a história de um cisne que nasceu 

em meio aos patos, e por ser diferente, era maltratado e deixado de lado. Após muitos sofrimentos, 

encontrou um grupo de cisnes com os quais foi viver.  Na segunda, os autores discorrem sobre a 
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história de uma moça que vivia com seu pai, sua madrasta e as filhas. Estas a maltratavam. Após 

perder seus sapatos fica conhecendo um jovem príncipe que se propõe casar com ela.

Estas  obras  fazem parte  da  literatura  clássica  universal  e,  apesar  de  contribuir  com a 

formação de leitores, acabam trazendo uma moral de que apenas o rico, o branco, a “princesa”, etc., 

se saem bem na vida. Como já foi explicado anteriormente, existem autores/ adaptadores que se 

preocupam com traduções que contribuem com a formação de cidadãos mais conscientes de sua 

atuação no universo como a autora Ruth Rocha, que produziu as seguintes adaptações: O Patinho 

feio, Ilíada, Odisséia, A flauta mágica, entre outros. 

Outro tipo de adaptação mais voltada para formação de cidadãos é a adaptação de Lobato 

(1972) - “Alice no país das maravilhas - Alice no país do espelho”, que dentre muitas adaptações se 

aproxima do texto original de “Alice no país das maravilhas”, inclusive, com atuações de Emília, 

Dona Benta, tia Nastácia, Pedrinho e todo pessoal do Sítio do Pica Pau Amarelo, utilizando uma 

linguagem mais contextualizada com o Brasil, o que, para o leitor brasileiro, é de enorme riqueza 

por trazer para o universo da leitura e da literatura assuntos de conhecimento e curiosidade por 

parte das crianças brasileiras. 

É preciso lembrar que, através da literatura infantil,  a criança é inserida no mundo das 

palavras e o professor é parte fundamental deste processo juntamente com a família e todos que 

fazem parte da escola, levando em consideração que desde muito pequenas as crianças são levadas 

à escola. Com isso, para que a criança tenha acesso a textos de qualidade, é importante que ocorra  

uma  seleção  mais  apurada  e  sistematizada  dos  autores  que  disponibilizam  obras  da  literatura 

clássica para o público infanto-juvenil.

A criança não aprende a ler sozinha, ou seja, a leitura não é uma atividade natural. E sendo 

o professor (a) o mediador mais importante entre os livros e os leitores, cabe a ele desenvolver nos 

alunos o gosto pela leitura a partir de uma aproximação significativa com os livros.

 A formação de leitores depende muito da relação que o professor estabelece com os livros, 

pois, se o professor não lê na presença de seus alunos, independente da faixa etária, dificilmente 

despertará neles o gosto pela leitura.  Portanto, é fundamental propiciar a leitura e a literatura de 

modo a permitir ao aluno criar e recriar o universo de possibilidades que o texto literário oferece.

As obras analisadas trouxeram, a princípio, bastante indagação e não aceitação quanto ao 

trabalho  com  a  literatura  clássica  infantil  (originais)  nas  séries/anos  iniciais,  por  termos  um 
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entendimento de que as adaptações (mais conhecidas como versões) seriam os melhores tipos de 

livros literários para trabalhar com as crianças desta faixa etária.

No  decorrer  da  pesquisa,  isto  foi  sendo  melhor  entendido  e  desmistificado, 

possibilitando-nos maior compreensão sobre os motivos pelos quais devemos trabalhar literatura 

em sala de aula,  e,  principalmente,  no sentido de valorizarmos as obras  originais da literatura 

clássica infantil. E também se prestar a uma escolha criteriosa de adaptações mais fidedignas aos 

originais. 

No desenvolvimento desta pesquisa, fomos questionadas de que aquilo que entendíamos 

como adaptações não eram de fato adaptações, mas, versões. Ou seja, que as versões é que mudam 

o sentido original da obra, fazendo com que as crianças não entendam o sentido real das coisas. E 

que as adaptações são fidedignas aos originais. Como é o caso das adaptações “Ilíada” e “Odisséia” 

de Ruth Rocha.

A linha  de  raciocínio  que  seguimos  se  baseou nas  leituras  que  fizemos,  as  quais  nos 

levaram a este entendimento. Deste modo, como a nossa pesquisa ainda está em andamento, esta é 

uma questão que tentaremos responder em outro momento.
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CADEIA DE LEITORES: um processo de formação coletiva de 
leitores/mediadores

Aparecida de Fátima Brasileiro Teixeira28

A proposta deste texto permeia o alvo da formação de leitor, focada em uma experiência realizada no 9º ano do Ensino 
Fundamental II, na escola Maria Regina Freitas, na cidade de Guanambi, Bahia. A atividade foi distribuída inicialmente  
entre biblioteca, espaço extraescolar e salas de aula. Referem-se estes espaços a ambientes de recepção, leitura, diálogo 
e divulgação. Neste enfoque, o professor não é o único mediador do processo de leitura, pois este perdura, promovendo 
uma troca de mediadores, tendo o leitor/aluno na situação de sujeito/leitor que se conecta com outrem para divulgar e 
mediar a leitura literária junto aos demais educandos do espaço escolar. Neste sentido, este trabalho tem por objetivo 
promover a discussão sobre a formação coletiva de leitores, numa perspectiva de cadeias articuladas, organizando um 
conjunto flexível em relação à escolha dos livros lidos e resistente em relação à persistência do aluno como leitor 
literário em busca do prazer da leitura. O aporte teórico conta com as contribuições de PENNAC (1993), YUNES 
(2002), MACHADO (2011), dentre outros. Ao final da pesquisa, foi possível perceber que se formam outros leitores,  
formando leitores, e que a mediação da leitura não se prima apenas no espaço de escolarização, tomando como sujeito 
principal o professor, mas sim com sujeitos compartilhando diálogos constantes sobre leituras.

Palavras-chave: leitura literária; espaços de leitura; mediador; prazer da leitura

A discussão que se faz acerca da temática da leitura vem se configurando em aspectos 

múltiplos, diante da amplitude de elementos tanto composicionais do processo de leitura, quanto 

das  margens  que circundam as  circunscrições  monitoradas  pela  escolarização da  leitura.  Neste 

prisma, temos a tríade componente do processo - leitor, texto e mediador (não necessariamente 

nesta ordem) - o primeiro, na perspectiva de um leitor atual, que muitas vezes ainda permanece no 

seu espaço, sem o contato direto com a leitura literária; outrora, pouco contato teve com o texto, ou, 

se ocorreu, foram momentos esporádicos em leituras de fragmentos retirados do livro didático. E o 

último componente da tríade citada, em boa parte, não é um leitor literário, e sim um professor de 

língua  portuguesa,  frisando  sua  prática  em  atividades  fragmentadas,  assim  como  menciona  o 

currículo da sua instituição de ensino. E o texto? Como fazer para promover o diálogo do leitor com 

o mediador e para que aquele tenha a oportunidade de encontrar o texto literário e por ele ser 

encontrado?

Partindo da situação acima mencionada, surgiu a necessidade de realizar um projeto de 

leitura, tomando como referência mediadores diversos e espaços de leitura capazes de diferenciar e 

28 Especialista em O Ensino da Língua Portuguesa através da Literatura. Professora Auxiliar da Universidade do Estado 
da Bahia, Campus VI. cidabrasileiro@hotmail.com 
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oportunizar a esse leitor iniciante momentos ímpares e de uma caracterização nova. Indagamos: Por 

que o uso de mediadores diversos? Ao fazer referência à leitura literária, temos como o principal 

mediador o professor, em sua sala de aula, fechado em determinações e preocupado em focar a 

leitura num aspecto que lhe dê um resultado. Qual a necessidade de obter resultado de uma leitura 

feita por prazer? O ato de ler não suporta imperativo, assevera Pennac comungando também com 

um  aporte  teórico  centrado  num  processo  afetivo,  focado  na  identificação  com  personagens, 

situações, ambientes. O ato de ler desta forma é tomado como disponibilidade emocional receptiva. 

(COSTA, 2009, p. 37).

É  fundamental  trocar  os  papéis  centrais  desta  realidade  que  há  muito  tempo  focou  o 

professor  como  único  mediador.  O  professor  não  será  excluído  do  processo,  mas  fará  parte 

introdutória da organização das cadeias de leitura realizadas com leitores/mediadores. Com isso, 

este texto propõe expor como ocorreu este projeto, quais os impasses para sua concretização e o 

que pode ser feito para aprimorar esta prática. 

Leitores/mediadores: agentes de leitura

Mais uma viagem se inicia. E novamente se tem a proposta de desvendá-la, de saber como 

desenvolvê-la e quais os seus viajantes. Assim se inicia o processo de leitura, do mediador e do 

leitor, nesta caminhada. E, concordando com Yunes, é “lendo que expandimos o estar no mundo, 

alcançamos esferas do conhecimento antes não experimentadas, comovemo-nos catarticamente e 

ampliamos a ‘condição’ humana”. (2002, p. 56). Lendo é que vivenciamos situações concedidas 

apenas ao leitor;  somos,  em instantes,  cavaleiros,  princesas,  Emília;  estamos na intensidade do 

tempo resoluto tanto em planetas equidistantes, quanto em buracos profundos, caindo sem saber 

onde iremos parar. E passamos por situações inexplicáveis assim descritas por Alice no País das 

Maravilhas: “depois de uma queda como esta, não vou ter medo nem que role a escada lá de casa.  

Todos vão me achar corajosíssima. Acho que até do telhado poderei cair sem susto” (CARROLL, 

1991, p. 12).

Poderíamos escolher caminhos a trilhar, ou questionar por meio de minudências por onde 

começar. Os entraves são vários e interferem de forma a manter cada página estática e isolada. A 

agitação dos tempos hodiernos, concomitantemente com o progresso acirrado, nutre o descompasso 

que interfere na simples escolha de um livro. Desde a tenra idade, a criança recebe um turbilhão de 

informações, cores, imagens, sons, responsáveis pelo brilho excessivo da tecnologia, e deixam de 

lado  momentos  ímpares  de  contato  com  a  voz  sonolenta  dos  pais,  representando  vovozinhas, 

princesas, monstros, tempestades assustadoras que são substituídos por movimentos constantes de 
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imagens  virtuais,  embora  sejam  também  momentos  gélidos  de  afetos.  A fim  de  retratar  esta 

contradição atual, tomaremos Pennac:

Os  primeiros  anos  dele  nos  haviam  deixado  em  estado  de  graça.  O 
deslumbramento absoluto diante dessa vida nova nos deu uma espécie de 
inspiração. Para ele, nos transformamos em contador de histórias. E essa era 
uma aptidão em que nos desconhecíamos. O prazer dele nos inspirava. A 
felicidade dele nos dava fôlego. Para ele, multiplicávamos os personagens, 
encadeávamos os episódios, refinávamos as armadilhas... (PENNAC, 1993, 
p.17)

Neste  espaço  inicial  de  leitura,  composto  de  um  ritual  circunscrito  apenas  nos 

determinantes deste enlace - a Trindade: ele (leitor), o texto e nós (mediadores) - anuncia-se um 

primeiro contato com as imagens, as quais se fixarão em nosso imaginário,  onde farão morada 

eterna.  Não há tempo,  nem turbulências que conseguirão reter esses momentos.  Estamos todos 

juntos, à luz elétrica ou à luz do candeeiro, embaixo do cobertor, ao lado das almofadas no sofá, no 

tapete ou até em uma cadeira alojada em um canto da casa, embaixo de uma árvore. Não importa o 

espaço, o que tem primazia, nesse instante de magia, são as diversidades de espaços construídos na 

nossa imaginação.

É no processo de formação da criança que somos capazes de ofertar-lhe variedades de 

histórias que foram palcos de cada povo. É nas completudes, na inserção de detalhes, nos toques de 

leveza  das  ninfas  e  fadas,  nos  assombrosos  encontros  de  gerações  através  de  personagens  do 

folclore,  da  diversidade  cultural,  que  o  leitor,  em sua  posição  de  leitor  de  mundo,  através  da 

contação de histórias, oportuniza aos iniciantes da leitura literária um contato com os caminhos da 

leitura.  Não há  limitação  para  determinar  quais  os  responsáveis  por  tamanha  façanha.  Somos, 

existimos e trazemos imbuídas nas nossas histórias diversas leituras e podemos transmiti-las com a 

intenção de abarcar mais e mais seguidores nesse trilhar, ora o pai com seu trejeito singular, ora a 

mãe com sua desenvoltura, outrora alguém que vislumbrou ocasiões significativas e que quer doar 

um pouco de seus encantos literários colhidos na voz de outros semeadores. 

Deixamos de ser “apenas” leitores e somos muitos que se perfilam em um só ser. Com 

isso, a leitura nos dá o que não temos, nos faz o que não somos. E, se temos tanto e podemos ser  

mais  ainda,  por  que  este  prazer  tão  intenso,  ao  tocar  as  páginas  de  um  livro  que  podemos 

sinestesicamente devorar, é negado ou ignorado na comunidade escolar? O que faz com que as 

pessoas temam tanto o extenso número de páginas, que para elas pesam ao passar cada folha, e 

percebam  que  falta  tanto  para  chegar  ao  FIM?  Cada  palavra,  cada  metáfora  desconhecida  e 
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camuflada  nos  temores  presentes  na  escolarização da  leitura  é  produto  de uma sociedade sem 

leitores literários. 

Leitores e leituras poderiam se complementar, embora estas, no âmbito literário, quando 

são apresentadas por um leitor, seguem a trilha das imposições enquadradas nas salas de aula e 

circunscritas em atividades avaliativas sem significados e/ou funcionalidade. Funcionalidade? Mas 

qual a função de sermos leitores? É preciso provar, a fogo e ferro, aos professores que sou leitor? 

Por que não é possível permanecer inerte, degustando cada metáfora, cada sinestesia contida nas 

vozes, cujos personagens, transeuntes de seu tempo, são adjetivados de acordo com cada leitor? 

Somente a leitura consegue promover múltiplos personagens, cada um cambiante. É na leitura que 

as particularidades se concretizam, não é possível transmutar as imagens de um leitor para outro. A 

leitura será uma para cada um dos leitores; exemplificando isso, Machado promove a assertiva de 

que a consciência da morte, que leva ao desejo da comunhão, pode não ser partilhada por todos os 

leitores, prosseguindo:

É  difícil  fechar  a  recepção  em endereçamentos  fixos,  mesmo  quando  a 
edição explicite elementos desse público alvo na programação visual dos 
livros. A recepção dos textos literários, longe de ser passiva, depende das 
experiências vividas – na vida e na literatura. Como ensinou Malazarte, em 
verso de Murilo Mendes: “... Nada me fixa nos caminhos do mundo” (1979, 
p. 35). O que bem poderia ser uma metáfora para o leitor de literatura: Nada 
me fixa nos caminhos da leitura. Os caminhos da leitura não são os mesmos  
para todos os leitores (grifo nosso).  (MACHADO, 2011, p.38)

Guardamos,  no  emaranhado  da  memória,  sociedade  de  personagens,  simplesmente 

presentes em nossos instantes de leitura: temos Édipo em seu flagelo constante; Ema Bovary em 

sua insatisfação feminina e em uma busca ininterrupta de prazeres; o tempo é um martírio para as 

almas envoltas pela paixão do Jovem Werther, cada um traz misteriosamente a face invisível/visível 

de seus personagens mais significativos.

Desta  forma,  há  necessidade  de  demonstrarmos  a  alguém o produto  de  nossa  leitura? 

Responderemos com a indagação feita por Pennac:

Leitura,  ato  de  comunicação?  Mais  uma  bela  piada  dos  comentaristas! 
Aquilo  que  lemos,  calamos.  O  prazer  do  livro  lido,  guardamos,  quase 
sempre, no segredo de nosso ciúme. Seja porque não vemos nisso assunto 
para  discussão,  seja  porque,  antes  de  podermos  dizer  alguma  coisa, 
precisamos deixar o tempo fazer seu delicioso trabalho de destilação. E este 
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silêncio é a garantia de nossa intimidade. O livro foi lido, mas estamos nele, 
ainda. (...) Lemos e calamos. Calamos porque lemos. Seria engraçado ver 
alguém  emboscado  nos  esperando  na  virada  de  nossa  leitura  para  nos 
perguntar:  “Entãããão?  É  bom?  Você  entendeu?  Relatório!”  (PENNAC, 
1993, p. 82)

Se tu és professor, compactuarás com uma assertiva positiva, a qual se molda nos padrões 

de um currículo escolar que prima pelo controle do educador em ter em mãos a certeza de conhecer  

as  possíveis  dificuldades  de  aprendizagem  expostas  na  leitura,  ou  não,  dos  livros  indicados 

anualmente  ou  silenciados  nas  empoeiradas  bibliotecas  escolares.  Um currículo  que  por  muito 

tempo permaneceu e permanece centrado nas determinações e monitoração do educador, seguindo 

uma  lista  de  conteúdos  e  valorizando,  necessariamente,  no  ensino  de  língua  portuguesa,  as 

nomenclaturas  morfológicas,  as  conjugações  verbais  aleatórias,  dentre  outras  exacerbadas 

atividades, sem atentar para a funcionalidade da língua. Nesta ótica,  reafirmamos os dizeres de 

Moreira  e  Silva  relacionados  ao  histórico  do  currículo,  que  por  muito  tempo  se  centrou  no 

“propósito de planejar cientificamente as atividades pedagógicas e controlá-las de modo a evitar 

que  o  comportamento  e  o  pensamento  do  aluno  se  desviassem  de  metas  e  padrões 

pré-estabelecidos” (2006, p.9). A própria concepção de currículo atual reavalia os desdobramentos 

no âmbito educacional, e em uma ótica social entende currículo como “as experiências escolares 

que se desdobram em torno do conhecimento, em meio a relações sociais, e que contribuem para a 

construção  das  identidades  de  nossos/as  estudantes.”  (MOREIRA  &  CANDAU,  2007,  18). 

Destarte,  retomamos  a  nossa  indagação sobre  leitura,  em uma perspectiva  educacional,  a  qual 

associa conhecimento imbricado com os aspectos sociais que cercam o leitor e que colaboram para 

edificação  da  identidade,  com  isso  alicerçá-la,  em  minuciosas  e  detalhadas  fichas  de  leituras, 

destituí o leitor de todos os seus ganhos. Neste sentido, Roger Chatier enfoca: “cada leitor, a partir 

de suas próprias referências, individuais ou sociais, históricas ou existenciais, dá um sentido mais 

ou menos singular, mais ou menos partilhado, aos textos de que se apropria” (1996, p. 20).

E Pennac, ao fazer referência aos momentos ímpares de contato do leitor com o texto, 

enfoca:

Ele é, desde o começo, o bom leitor que continuará a ser se os adultos que o 
circundam  alimentarem  seu  entusiasmo  em  lugar  de  pôr  à  prova  sua 
competência,  estimularem seu  desejo  de  aprender,  antes  de  lhe  impor  o 
dever de recitar, acompanharem seus esforços, sem se contentar de esperar 
na  virada,  consentirem  em  perder  noites,  em  lugar  de  procurar  ganhar 
tempo,  fizerem  vibrar  o  presente,  sem  brandir  a  ameaça  do  futuro,  se 
recusarem a  transformar  em obrigação aquilo  que  era  prazer,  entretendo 
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esse prazer até que  ele se faça um dever, fundindo este dever na gratuidade 
de toda aprendizagem cultural, e fazendo com que encontrem eles mesmos 
o prazer nessa gratuidade.(1993, p. 55)

A condição exposta  por  Pennac  limita-se a  uma contribuição daqueles  que podem ser 

responsáveis pelo papel de transmissor do gosto da leitura. Muitos conseguem, sem muito esforço, 

descobrir o caminho sem imposições, outros não descobrem de imediato e se limitam às escolhas 

feitas  pelas  práticas  institucionalizadas  de  leitura,  como na  escola,  biblioteca  e  outros  espaços 

sociais de leitura, seleção feita por profissionais que carregam um rótulo caracterizando cada livro, 

cada leitor e esquemas cronológicos fixados pelas editoras, citados como verdades absolutas nos 

manuais dos paradidáticos. Cada um deixa de ser único para ser classificado como portador do 

mesmo gosto,  desde  a  coordenação  pedagógica  até  os  próprios  profissionais  de  leitura  trazem 

consigo dois pecados básicos que interferem crucialmente neste processo de busca de leitores: a 

obrigatoriedade imposta na escolha dos livros preliminarmente, a leitura sem funcionalidade; e o 

produto dessa leitura, ora se limita em recontação da história lida ou resumo solicitado e encontrado 

no  ambiente  da  internet.  Contrapondo-se   a  esta  discussão,  Costa  (2009,  p.  85)  salienta: 

“Precisamos oferecer ao leitor o acesso a um amplo e diversificado repertório, para que ele possa 

fazer  suas  escolhas  e  arrepender-se,  ou  não,  delas  mais  tarde,  reconhecendo,  porém,  que  teve 

liberdade para constituir-se sujeito de suas opções.” Que leitores leem? E leem? Por que leem? Para 

quem leem? Leem para completar as lacunas de uma instituição que se limita a avaliar e classificar  

seus educandos.

O que falta em nossos profissionais? Recolheremos uma citação de uma estudante de uma 

comuna em Rennes,  aluna  de Georges  Perros,  explicitada  na biografia  do  autor:  “Ele  (Perros) 

chegava desgrenhado pelo vento e pelo frio, em sua moto azul e enferrujada. Encurvado, numa 

japona azul-marinho, cachimbo na boca ou na mão. Esvaziava uma sacola de livros sobre a mesa. E 

era vida” (GIBBAL, apud PENNAC, 1993, p. 86). Não eram precisos muitos artefatos, não era 

preciso indicar de onde vinha, nem o meio que o fez chegar. O seu ato sublime de esvaziar uma 

sacola de livros trazia consigo a eterna certeza de ser um mediador, pensando que no esvaziar ele  

preenchia, inundava até.  Na sua gratuidade de “era vida”, cada leitor passava a ser muito mais que 

um leitor. Assim podemos enfatizar as palavras de Yunes: “Ler é solidarizar-se pela reflexão, pelo 

diálogo com o outro, a quem altera e o que altera.” (YUNES, p. 32, 2002)

Não há dúvida de que cada ato, cada olhar, cada gesto impulsivo contagia o leitor, ainda 

não leitor de literatura. O desconhecido relatado por alguém, as incertezas dos enredos miraculosos, 

as caracterizações detalhadas dos personagens, suas vontades e desejos ocultos, o tempo impreciso 
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das narrativas desdobrado na leitura pausada ou vociferante do professor/leitor, demonstrando vigor 

nas palavras negras antes esmaecidas nas enquadradas páginas brancas. O contraste antitético antes 

ofuscante se esbalda na voz daquele que resolve oferecer em bandejas taças disseminadas do doce 

veneno. Se és leitor, saberás degustá-las e saciar-se desses prazeres, continuando a espargir esse 

“veneno” para  aqueles  que permanecem ainda  vendados.  Uma leitura  em voz alta  esbarra  nas 

paredes do espaço educacional, desejando rompê-lo e formar uma infinidade de espaços. O livro 

com isso é elevado e o professor se dá, verdadeiramente, a ler.

Cadeia de leitores: mediadores em ação

Nesta  proposta  de  entrelaçar  leitores  e  de  formar  mediadores,  é  de  fundamental 

importância  pensar  que  não  se  formam mediadores  sem  que  antes  se  formem leitores.  Neste 

sentido, a realização deste projeto teve início no ensino fundamental II, especificamente no 9º ano 

da Escola Municipal Maria Regina Freitas, localizada em um bairro periférico, no município de 

Guanambi,  Bahia.  Os alunos  não tinham o gosto pela  leitura e  muitos  não liam,  a  não ser  as  

atividades  propostas  pelo  professor,  mesmo  tendo  na  escola  uma  biblioteca,  com  um  acervo 

significativo. Outra hipótese referente ao não contato dos alunos com a leitura literária, consiste na 

não funcionalidade da biblioteca escolar, que se encontrava trancada a chaves e não possuía um 

funcionário específico para realizar a função de um bibliotecário. E os mediadores? Era preciso 

conquistar  cada  leitor,  com suas  individualidades.  O  preludiar  desta  atividade  foi  um simples 

convite através de uma poesia. O leitor naquele momento teria o seu espaço para anotar os livros 

lidos, ou simplesmente iniciados, tendo os seus direitos respeitados, partindo das colocações de 

Pennac (1993): 

1. O direito de não ler. 2) O direito de saltar páginas. 3) O direito de não 
acabar um livro. 4) O direito de reler.5) O direito de ler não importa o quê. 
6) O direito ao bovarismo (doença textualmente transmissível). 7) O direito 
de ler em qualquer lugar. 8) O direito de ler uma frase aqui e outra ali. 9) O 
direito de ler em voz alta.10) O direito de calar.

Após esse contato com o que fazer ou não com a leitura, houve um momento de contação 

de histórias para proporcionar aos leitores o contato com o imaginário. Foram utilizados alguns 

contos do livro “Doze reis e a moça do labirinto do vento”, de Marina Colasanti. A experiência foi 

gratificante, pois já nesse primeiro momento, os educandos ficaram encantados com os contos e 

sempre  solicitavam que contássemos outros  e  mais  outros.  Após esse momento,  iniciávamos a 
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caminhada diária  até  a  biblioteca,  um espaço sem bibliotecária,  sem cadeiras  para  sentar,  sem 

tapetes, sem almofadas, mas com livros, reiteramos o bradar do poeta “Livros a mão cheia... E 

manda o povo pensar! O livro caindo n'alma É germem que faz a palma É chuva que faz o mar.” 

(ALVES, s/d)

Nesse espaço o livro era colhido, tocado, visualizado, o livro passou a ser aquilo que é da 

sua função, ter um leitor ou até um incerto leitor. Alguns, ainda inseguros, olhavam, olhavam e 

olhavam, outros, com uma insaciável fome, queriam dois, três e mais uns. E eles, leitores, iam 

anotando suas leituras para compor seu manancial. A cada semana havia um momento para esse 

contato, na sequência passou a ser diário e não podia ser deixado de lado. Era cobrada, exigida essa 

visita. Mas os livros lidos não se limitavam àqueles da biblioteca. Através da organização de um 

mural com sinopses de livros que não faziam parte do acervo bibliotecário,  os discentes leram 

desde “O caçador de pipas”, “A menina que roubava livros”, até “O código da Vinci”, dentre outros 

que lhes foram emprestados pelo professor.

Mas será que essa colheita estava dando frutos? Para perceber as inquietações, os sabores e 

dissabores, foi organizado um círculo de leitores. Eliana Yunes lembra que:

Nada mais coerente que fizéssemos dos círculos um modo de prática de 
leitura,  que  organizássemos  metodicamente  seu  compasso,  para 
re-harmonizar uma relação de diferença (entre leitores) e de estranhamento 
(com os textos). Razão há (e muita!) para essa re-tomada de uma prática de 
dança, de canto, de troca, de conto, para a pedagogia da leitura concebida 
como passível de fruição. Ler em círculo é não se deixar andar (falar) em 
círculos. É abrir-se para as leituras dos outros enquanto lhes facultamos as 
nossas.  Daí  para o diálogo que faz  crescerem leitores  é  um passo...  um 
passo para dentro da leitura. (YUNES, 2009, p.79)

 Cada um com sua voz ou com seu silêncio. Não era para provar que alguém leu que o 

círculo se compunha, mas para os alunos se sentirem livres e demonstrarem ao outro que não eram 

somente leitores, naquele momento passavam a ser também mediadores. E como mediadores não se 

limitavam apenas à “ínfima” sala da biblioteca com ausência de nada e presença de tudo, agora 

outros espaços se elucidavam: ora na sala de aula, substituindo a caneta e o caderno, ora num canto 

de quintal, escondido da avó, que não aguentava ver aquela menina com livro na mão, outra hora o 

livro nem retornava no tempo indicado, pois fora emprestado para a irmã, para a tia. Cumpria-se 

então, a função do mediador. Sem prescrições de como se comportar, a tarefa deu-se por cumprida. 

Não eram apenas leitores, eram mais, mediadores.
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Então poderiam propagar a leitura, e com isso formar cadeia de leitores/mediadores. Como 

a escola era composta de um público diverso, de idades diferentes, fomos buscar livros para cada 

leitor. A turma foi separada em grupos e cada um era responsável por uma série, desde a educação 

infantil até o 5º ano. Eram leituras de livros, dramatizações, apresentação com fantoches, contação 

de histórias.

E o sabor de estar com um livro na mão era gritante e mais ainda de poder proclamar essa 

delícia.  Não importava o lugar,  sempre havia um momento para dizer o que foi encontrado na 

leitura, quais os desejos manifestados, qual a voz que se calou, quantas lágrimas rolaram e qual 

lacuna ficou.  Retomamos,  então,  o  momento  de  êxtase  da  menina  com seu  livro,  exposto  por 

Lispector (1998):

Chegando em casa, não comecei a ler. Fingia que não o tinha, só pra depois 
ter o susto de o ter. Horas depois abri-o, li algumas linhas maravilhosas, 
fechei-o de novo, fui passear pela casa, adiei ainda mais indo comer pão 
com manteiga, fingi que não sabia onde guardara o livro, achava-o, abria-o 
por alguns instantes. Criava as mais falsas dificuldades para aquela coisa 
clandestina que era a felicidade.  A felicidade sempre iria  ser clandestina 
para mim. Parece que eu já pressentia.  Como demorei!  Eu vivia no ar... 
Havia  orgulho e  pudor em mim.  Eu era  uma rainha  delicada.  Às vezes 
sentava-me na rede, balançando-me com o livro aberto no colo, sem tocá-lo, 
em êxtase puríssimo. Não era mais uma menina com um livro: era uma 
mulher com seu amante. 

Considerações finais

A proposta de formar leitores depende não necessariamente do professor com todas as suas 

vontades e inquietações. É um querer mais coletivo, porque vem do desejo de poder fazer algo e de 

transmitir  a  felicidade  de  ser  leitor  para  outrem.  Mas,  diante  de  como o  professor  é  visto  na 

sociedade por boa parte da família e do corpo discente, buscar um grupo de leitores/mediadores se 

faz necessário, mesmo porque estes, com sua linguagem, com seu jeito particular de perceber este 

mundo,  são  capazes  de  levar  com  mais  leveza  a  leitura  até  seus  pares,  sem  a  cobrança  dos 

currículos  e  sem as  amarras  da  avaliação.  Por  mais  que  o  professor  queira  se  libertar  dessas 

ideologias massificantes, já estão impregnadas na profissão docente marcas de uma escolarização 

da leitura.  

Não importa como estes leitores/mediadores chegarão,  em que lugar ou em que situação, 

o fulcral se dá tanto no ponto de saída como no momento de chegada. Se há um abraçar da leitura,  
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em que ambos, mediador e leitor, consigam perceber a linguagem literária, neste sentido é que se 

faz referência à cadeia de leitores. Tomamos, então, o que Houaiss expressa no conceito de cadeia: 

“conjunto de pessoas, ideias, acontecimentos entre os quais há ou se pode estabelecer algum tipo de 

vínculo, conexão ou relação”. Pensar a leitura requer colocar em foco esta relação, este conjunto de 

pessoas, promovendo, então, um elo, para que juntos possam realizar diálogos, rever metáforas, 

comparar e fazer releituras, inserir-se neste ambiente de linguagem capaz de fazer do homem cada 

vez mais humano.
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LEITURA ESCOLAR, MEDIAÇÃO PEDAGÓGICA E EDUCAÇÃO BÁSICA

Deise Nanci de Castro Mesquita29

Resumo Este artigo apresenta alguns dados coletados em uma pesquisa sobre a  formação de leitores  em aula de 
português, desenvolvida com estudantes de 6º ano do ensino fundamental, no Centro de Ensino e Pesquisa Aplicada à 
Educação da Universidade Federal de Goiás (Cepae/UFG), em 2010. O objetivo central da investigação foi observar 
quais práticas de mediação pedagógica corroboravam o desenvolvimento cultural e cognitivo de alunos advindos de 
famílias com pouca ou nenhuma escolarização formal, pertencentes a redes de cultura baseada fundamentalmente na 
informalidade oral. Assim, para participar dos encontros semanais que aconteceram fora do período regular de aula, 
foram identificados e divididos em dois grupos aqueles que apresentavam precário acompanhamento escolar dos pais 
ou responsáveis em casa,  saber  enciclopédico baseado prioritariamente em informações veiculadas pelos meios de 
comunicação  de  massa  e/ou  histórico  de  reprovação.  Os  recortes  selecionados  para  esta  discussão  referem-se  às 
interações ocorridas durante a análise de apenas um dos textos disponíveis no livro didático adotado à época, que 
também serviu de recurso para as demais aulas de leitura, por apresentar diferentes e diversificados gêneros discursivos. 
O planejamento e o desenvolvimento das atividades foram norteados por uma concepção discursiva e dialógica de  
linguagem, que compreende toda e qualquer manifestação humana verbal e não-verbal como uma atitude responsiva,  
um enunciado  vivo  que  recebe  e  que  provoca  ação.  Ao  final  do  projeto,  foi  possível  observar  a  importância  da 
mediação  pedagógica  orientada  por  saberes  sistematizados,  apartada  de  uma  análise  intuitiva  e  da  elucubração 
fantasiosa sobre as intenções do autor, para que a formação escolar ajude os alunos com limitado acesso aos bens 
culturais a se tornarem leitores críticos do mundo e sensíveis ao encantamento estético que o gênero literário costuma 
provocar.
Palavras-chave: escolarização básica, mediação pedagógica e formação leitora.

Práticas de Mediação e Formação de Leitores 

O  propósito  fundamental  dessa  exposição  é  discutir  de  que  forma  uma  mediação 

pedagógica, que toma a prática da leitura escolar como uma experiência discursiva, pode refletir 

tanto  na  humanização  do  leitor,  quanto  na  sua  produção  textual  (oral  e  escrita)  de  diferentes 

tipologias e gêneros, em um curto período de acompanhamento fora da sala de aula regular. Os 

recortes de diálogos apresentados correspondem às interações originais travadas entre os alunos do 

Grupo 1 (D.,  E.,  F.,  e   I),  do Grupo 2 (L.,  M.,  S.,  e  Y.) e  a  professora (P.),  ou seja,  não são  

submetidos  à  revisão  do  português  formal,  mas  literalmente  descritos  como  acontecem, 

evidenciando,  inclusive,  os  hábitos  linguageiros  orais  coloquiais,  durante  os  encontros.  Três 

categorias  foram  identificadas  para  a  análise  sobre  esse  processo  de  mediação  pedagógica:  o 

conhecimento de mundo apresentado pelos alunos; as referências linguísticas e culturais veiculadas 

por P.; e as relações associativas promovidas por essas interações. 

29 Doutora em Letras e Linguística pela Universidade Federal de Goiás, com estágio de pós-doutoramento em Educação 
pela Universidade de Brasília. mesquitadeise@yahoo.com.br 
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Estas são as leituras e discussões feitas pelos grupos 1 e 2, do texto “Paratodos”, retirado 

do livro didático Tudo é Linguagem – Língua Portuguesa – 5a Série. 

EXEMPLO 1 - Língua e diversidade - Nossa diversidade cultural

Leia a letra da música Paratodos[1], em que o autor fala sobre suas origens e as influências que 

recebeu.

HOLANDA, Chico Buarque. Paratodos. BMG-Ariola, V120.046.1993. Marola edições Musicais Ltda.

Após a  leitura  em voz alta  da  canção que introduz a  unidade  sobre  Nossa  diversidade 

cultural, a primeira mediação feita por P. nos dois grupos refere-se às percepções que cada um tem 

sobre os equívocos, ou os tropeços, na pronunciação das palavras. Embora a pergunta possa parecer 

relacionada apenas ao léxico, ou seja, a sua ortografia, acentuação, significado, ou à sintaxe, isto é, 

a  sua  pontuação  ou  à  organização  das  orações  e  parágrafos,  na  verdade,  tem  a  ver  com  a 

compreensão do texto, pois como responde E.: “cada um tinha uma palavra que tinha dificuldade” 

[L. 16]; e são essas “dificuldades” que acabam apontando a incompreensão que os adolescentes 

demonstram ter sobre o que estão lendo, sobre as informações suscitadas por Chico Buarque, em 

sua música que ilustra nossa língua e diversidade cultural. Bakhtin, em sua formulação sobre  O 

problema do texto, explicita a questão:
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Cada texto pressupõe um sistema compreensível para todos (convencional, 
dentro de uma dada coletividade) – uma língua (ainda que seja a língua da 
arte). Se por trás do texto não há uma língua, já não se trata de um texto,  
mas de um fenômeno natural (não pertence à esfera do signo); por exemplo, 
uma combinação de gritos e de gemidos, desprovida de reprodutibilidade 
linguística  (própria  do  signo).  Qualquer  texto  (tanto  oral  como  escrito) 
comporta, claro, grande quantidades de elementos heterogêneos, naturais, 
primários, alheios ao signo e que escapam ao campo das ciências humanas 
(à análise linguística, filológica ou outra) e que, não obstante, a análise leva 
em conta (defectividade de um manuscrito, má dicção, etc.). Não há textos 
puros,  nem  poderia  haver.  Qualquer  texto  comporta,  por  outro  lado, 
elementos que se poderiam chamar técnicos (aspecto técnico da grafia, da 
elocução,  etc.).  Assim,  por  trás  de  todo  texto,  encontra-se  o  sistema da 
língua: no texto, corresponde-lhe tudo quanto é repetitivo e reproduzível, 
tudo quanto pode existir fora do texto. Porém, ao mesmo tempo, cada texto 
(em sua qualidade de enunciado) é individual, único e irreproduzível, sendo 
nisso que reside seu sentido (seu designo, aquele para o qual foi criado). 
(1997, p. 331).

  Exemplos de como esses aspectos técnicos da elocução interferem no designo para o qual o 

texto foi criado podem ser identificados nas linhas que se seguem, que trazem as interações do 

grupo, na tentativa de minuciar o sentido do texto:

Grupo 1: 
[L. 17-18] P - L. tropeçou na palavra “moléstia”. Por que que a gente sabe 
que não é “molestia” ? 
[L. 19]  M - Porque tem o acento.
[L. 20] P - Isso. Olha só: "moléstia!" se fosse "molestia" não teria acento. 
Então é "moléstia". (...)
[L. 112] P – (...) Que que é moléstia?
[L. 113] M - Moléstia é um trem que dói.
[L.  114]  P -  Vamos ver  aqui  no texto? Eu digo assim: Nessas  tortuosas 
trilhas / A viola me redime / Creia, ilustre cavalheiro / Contra fel, moléstia, 
crime / Use Dorival Caymmi / Vá de Jackson do Pandeiro. Que que isso 
aqui? Será que ele tá falando só de doença? “Contra fel, moléstia e crime”. 
Será  que  é  só  doença?  Pode  ser  doença,  não  pode?  Mas  que  que  é 
“molestar” uma pessoa? 
[L. 118] M – Abusar.
[L.  119]  P -  Abusar  sexualmente;  que  mais?  Não  me  moleste,  não  me 
aperreie, não me perturbe, não me incomode! Tem vários sentidos. Então 
você vê, aqui, como a gente tá usando no sentido metafórico, porque é uma 
poesia e a gente usa a palavra pra significar várias coisas, né? (...) 

Grupo 2: 
[L. 225] P – (...) É a mesma coisa com a outra palavra. Se falar, ó, aqui tá 
assim: "moléstia". MO-LÉS-TIA.
[L. 227] F - Que que é moléstia?
[L. 228] P - Que que é moléstia? Vem de quê?
[L. 229] F - Molestar?
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[L. 230] P - De molestar. Que que é molestar alguém?
[L. 231] Y - Amolar?
[L. 232] P - Amolar, ou...?
[L. 233] D - Ficar atentando.
[L. 234] P - Atentando, né? Causando...
[L. 235] I - Intriga.
[L. 236] P – Mal, não é? Amolar, molestar. Também tem vários tipos de 
moléstia, né, por exemplo: você tá sentindo mal, algum mal estar, você fala: 
tô molestada, tô sentindo mal, né? Tô com uma dor de cabeça. Qual sua 
moléstia? Qual seu mal? Qual sua doença? Certo, meu bem? Só que tem 
que prestar atenção que é moléstia. Tem acento, se não fica "molestia". Por 
isso a hora que você leu não pode ser "molestia", porque tem acento nesse, 
ó, então é: mo-lés-tia. Certo, meu amor?
[L. 270] P – (...) Bom, então vamos ouvir, olhar aqui, ó. O que você tinha... 
o  que você me perguntou sobre moléstia.  Olha o que que explica lá  no 
glossário, F.: “Doença”. Mas a gente viu todo um monte de coisas: amolar a 
pessoa...

A inadequação da acentuação em  molestia, durante a leitura dos alunos nos dois grupos, 

possibilitou  a  P.  não  apenas  a  elucidação  do desconhecimento  semântico  desta  palavra,  mas  a 

explicação da lógica presente nas regras de acentuação dos vocábulos paroxítonos terminados em 

ditongo crescente, que é um aspecto imprescindível ao texto redigido em linguagem formal; bem 

como a exemplificação dos múltiplos sentidos possíveis ao léxico, que obedecem não apenas a um 

ou mais sentidos presentes no glossário, mas, principalmente, às relações associativas que cada um 

traz como experiência enciclopédica e que, ampliadas na interação com o grupo, suscitam outras 

interpretações e capacidades de produção textual. De fato, uma maior diversidade e qualidade de 

enunciação que, parafraseando Bakhtin, remete à verdade, ao verídico, ao bem, à beleza, à história: 

O texto é o que não entra no âmbito linguístico e filológico. Este segundo 
aspecto (polo) pertence ao próprio texto, mas só se manifesta na situação e 
na cadeia dos textos (na comunicação verbal dentro de uma esfera). Este 
polo não o vincula aos elementos reproduzíveis de um sistema da língua 
(dos  signos)  e  sim  aos  outros  textos  (irreproduzíveis)  numa  relação 
específica, dialógica (e dialética, quando se abstrai o autor) Este segundo 
polo é inseparável do autor, e não decorre de uma singularidade fortuita, 
primária e natural; realiza-se totalmente através do sistema da língua. (1997, 
p. 332).

    Outros exemplos de interpretação do conteúdo literário pela via da análise linguística 

podem ser identificados nas interações mediadas por P., a seguir, quando chama a atenção de S. 

sobre a letra G, e não J, do nome da cantora Gal, que ela alega não conhecer: 

Grupo1: 
[L. 72] P - "Evoé". É assim que tem que pronunciar, não é? Também não é 
"Jal" não. Se fosse "Jal" seria com o quê?

 Sumário                                                      127



[L. 74] L – Jota.
[L. 75] P - Então é com o quê?
[L. 76] M - Gê . "Gal"
[L. 77] P - "Gal". Gal Costa. É um nome próprio.
[L. 78] S - Eu vi, você tem razão, a gente tropeça mais nos nomes, porque a 
gente não conhece.
[L. 79] P - Não conhece, não é? 
[L. 91] P – (...) Outra coisa também, deixa eu ver... que vocês viram aqui. 
Os nomes, né? Porque são nomes próprios e vocês não conhecem; então 
fica meio custoso. 
[L. 133] P - Vocês já ouviram falar em Dorival Caymmi?
[L. 134] E – Já.
[L. 135] P - Alguns sabem, outros não. L., por exemplo, não conhece. Você, 
S., por exemplo, não conhece a "Gal". Você leu "Jal", né? Se você tivesse 
lembrado  da  cantora,  você  teria  falado  "Gal,  ah  a  Gal  Costa!",  não  é 
verdade? (...)

Também, quando alerta para o fato de que a simples troca de uma vogal (i) por outra (e)  

pode modificar totalmente o significado do verbo e a conjugação do tempo, provocando com isso 

um inadequado efeito de sentido ao texto:    

Grupo 1:
[L. 80] A primeira coisa é isso, e outra coisa, por exemplo, porque a gente 
não presta atenção em algumas coisas. Lá na segunda estrofe diz assim: foi 
Antônio Brasileiro quem soprou essa toada... que o quê?
[L. 82] E - "Cobre"
[L. 83] P - Que que é "cobre"? Como que eu escrevo "cobre"? 
[L. 84] M - Parece que tem vários sentidos pra "cobre"
[L. 85] P - E aqui, como que a gente lê?
[L. 86] M - "Cobri" é de "cobrir"; "cobre" é de material
[L. 87] P - Você fala assim: “Cobre o dinheiro que ele me deve!”. Do verbo 
“cobrar”. Mas o que eu tô dizendo é que "cobri", vem desse verbo, não é? 
"Cobre" tá no presente ,"cobri" tá no passado. Então, esse "i" aí vai me dizer 
que eu estou usando esse verbo no passado. Então, quando eu digo assim: 
Foi Antônio Brasileiro quem soprou essa toada que cobri de redondilhas pra 
seguir minha jornada... Tá vendo? Ele tá contando isso no passado, então, 
que eu “cobri”, no passado, né? Que eu “enchi”, não é isso? 

Grupo 2:
[L. 211] P – (...) Aí, olha só, meu bem, no, na terceira linha tá assim: "Que 
cobri de redondilhas".  Que vocês acham que é "cobri"? Como que tava 
escrito? "Que cobri"! Como que a gente escreve "cobre", do verbo "cobrir"? 
[L. 214] I - Com "e".
[L. 215] P - "Cobre", né? Se eu tenho assim, I., ó, é: "co-bri" . Tá vendo a 
diferença,  bem? Uma é essa aí  "Que cobre" e  "Que cobri",  no passado, 
certo? Então uma é vogal 'e' e a outra é vogal 'i'.

 Sumário                                                      128



Ou, ainda, para o problema que um hábito de uso coloquial oral de certas palavras pode 

provocar na qualidade da escrita formal, como em familha/família,  e na interpretação do texto, 

como em cavaleiro/cavalheiro:

[L. 216] P. - (...) Depois tá assim: "Nessas tortuosas trilhas / A viola me 
redime / Creia, ilustre cavalheiro / Contra fel, moléstia, crime / Use Dorival 
Caymmi / Vá de Jackson do Pandeiro". Olha só aqui o "cavalheiro". Qual a 
diferença? Não notou?
[L. 217] D - "Cavaleiro" é de 'cavalo', "cavalheiro" é a pessoa.
[L.  218]  P  -  Isso.  "Ca-va-lhei-  ro".  Olha  como  que  escreve,  F.: 
CA-VA-LEI-RO; olha a outra, bem, ó: CA-VA-LHEI-RO. Agora o seguinte, 
em um dos textos que alguém escreveu, tava assim ó: FAMILHA. 
[L. 220] D - Não. É fa-mí-lia.
[L. 221] P - Só que o som pode ser "familha”, mas na hora de escrever, né 
F., ó, é : FA-MÍ-LIA, "família", né?  A gente tem "filho", mas é "família". E 
outra coisa, tem acento aí, ó: família.

Outra  mediação  pedagógica  feita  por  P.,  desta  vez  acerca  do  emprego  de  sinais  de 

pontuação, indica como é relevante este aspecto linguístico para a qualidade não apenas da leitura 

em voz alta, ou seja, para o prazer de quem escuta, mas para a compreensão do próprio leitor sobre 

os significados que vão sendo construídos, ao longo desse processo criativo. Como demonstram as 

interações  que  se  seguem,  a  interpretação  revela-se  não  como  um  momento  posterior  à 

decodificação, mas como um mesmo e único ato, isto é, tal como a escrita e a fala, a leitura e a 

compreensão  oral  demonstram  ser  uma  produção  textual.  É  dizer  que,  como  materialidade 

cristalizada em uma folha de papel, o texto é apenas um plano, uma estrutura, uma intenção de 

ideia;  mas quando lido,  falado e escutado torna-se a execução, a facção, a concretização desse 

projeto. É para esse sentido que P. chama a atenção de E. e I., nestes trechos: 

Grupo 1:
[L. 93] P – (...)  Agora, eu queria também que vocês pensassem aqui na 
presença  da  pontuação.  A gente  tá  trabalhando,  aqui,  versos.  Então,  não 
precisa ficar pondo vírgula em todos os lugares. Por exemplo aqui, ó: Para 
um coração mesquinho /  Contra a solidão agreste /  Luiz Gonzaga é tiro 
certo / Pixinguinha é inconteste / Tome Noel, Cartola, Orestes / Caetano e 
João  Gilberto...  Porque  eu  já  ensinei  pra  vocês  que  quando  a  gente  tá 
escrevendo um texto, vai colocando vírgula após mencionar a última pessoa 
que eu mencionar, não é, E.? Aqui, tá vendo que não tem vírgula depois de 
Oreste? Porque está em verso. Se fosse em prosa, precisava da vírgula, não 
podia ficar sem. Se não, eu acho que o cara chama Oreste Caetano, não é, 
E.?  Então,  tem  que  tomar  cuidado.  Quando  eu  quero  ...  os  nomes,  os 
substantivos, tanto próprios como comuns, eu tenho que colocar vírgula. Se 
eu estou dizendo coisas diferentes, eu tenho que colocar vírgula.  Eu não 
faço isso aqui porque eu estou escrevendo em verso e não em prosa, certo? 
Também,  a  questão  da  letra  maiúscula.  Todos  começam  com  letra 
maiúscula, tá vendo? 
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[L. 104] M - Porque é nome de pessoa.
[L. 105] P - Não só porque é nome de pessoa. Porque cada estrofe tem um 
verso,  né? Então,  eu digo: "O meu pai era paulista",  acabou. "Meu avô, 
pernambucano", acabou. Eu não tenho o ponto, mas eu tô começando um 
outro período, em seguida. 

Grupo 2: 
[L. 206]  P- (...) Você tá vendo que, pra você fazer uma poesia, né, quando 
é, não é prosa, quando é verso, você tem que fazer essa cantiguinha, não 
tem? Por que se não, I., não dá sentido o texto. Se você não faz a pausa 
onde deve ter uma vírgula, ela não tá, uma vírgula à toa, ela tá aí pra gente 
fazer uma pausa pra dar esse, esse tom, essa, né, esse, esse gingado, por 
exemplo: " Foi Antônio Brasileiro / Quem soprou esta toada / Que cobri de 
redondilhas / Pra seguir minha jornada / E com a vista enevoada / Ver o 
inferno e maravilhas". Tá vendo, I.? Ele tá contando.
[L. 265] P – (...) Se a gente não lê nessa... né? Nessa, nesse ritmo, não vai 
entender nada. Fica sem sentido.
[L. 267] F - ( )
[L. 268] P - É isso que a gente tava falando, né I., é a diferença da prosa 
com o verso. A prosa ela é um texto ( ) uma narrativa, um relato, não é? E o  
texto que é escrito em verso, não. Ele tem pausa, ele tem cadência, ele tem 
ritmo, certo? Bom, então vamos ouvir, olhar aqui, ó.

Com a mediação de P., mais um aspecto linguístico, o da divisão silábica, é apresentado em 

sua funcionalidade discursiva, demonstrando a interferência que pode causar na compreensão da 

leitura e na adequação da escrita de um texto:

[L. 259] P - Aham. E se a gente fala assim: “É difícil!”?
[L. 260] F - É separado.
[L. 261] P - É separado, porque vem do verbo ser: “é” difícil. Também tem o 

acento, certo? E o outro é “edifício”, só. Viu a diferença, meu bem?

Da mesma forma,  as  mediações  de  P.  sobre  a  pronúncia  e  a  grafia  do título  Paratodos 

remetem à  infinidade  de  sentidos  que  são  possíveis  a  esse  texto  lírico.  Todavia,  eles  não  são 

suscitados  apenas  em decorrência  da identificação que os  grupos fazem de marcas  fonéticas  e 

linguísticas  durante  a  leitura,  mas,  ainda,  das  relações  dialógicas  e  dialéticas  (intertextuais, 

intratextuais  e  extralinguísticas)  ocorridas  nas  interações  que  travam  com  o  conhecimento  de 

mundo apresentado por todos os colegas, cada um a sua maneira peculiar:

Grupo 1:
[L. 49] P – (...) S. também tropeçou no título. Qual é o título?
[L. 51] S – "Para todos."
[L. 52] P - "Paratodos". Por que que na hora que pensou no título, pensou 
no título "Para todos"?
[L. 53] E - Porque tava junto.
[L. 54] P – Isso. Por que "Paratodos"... como é que tem que ser?
[L. 55] E - Separado
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[L. 56] P - Separado, não é? Por que que o autor colocou "Paratodos"?
[L. 57] S - Sei lá!
[L. 58] P - Porque a linguagem que ele tá utilizando, como não é um texto 
em prosa,  é  um texto  em verso,  ele  pode usar  isso  pra  rimar,  ele  pode 
construir um neologismo, uma nova palavra pra dar sentido à outra, porque 
a gente usa muitas metáforas, não é isso? Tá bom? (...) 
[L.  138]  P –  (...)  Que  mais?  Por  que  que  vocês  acham que  o  título  é 
"Paratodos"? 
[L. 139] S - Para todas as pessoas.
[L. 140] P - Isso. E o que que esse aspecto aqui, ó, essa imagem pode nos 
dizer sobre esse texto?
[L.  141]  M -  Diz  que  as  pessoas  vêm de  várias  culturas.  Pode ter,  por 
exemplo, brasileiro, índio, africano...
[L. 142] E - Culturas culturais.
[L. 143] P – Exatamente. Mas ele tá falando de vários povos? Ele se refere 
ao brasileiro. Mas ele tá falando o quê do brasileiro? Como que nós somos 
constituídos, quais são as nossas raízes?
[L. 145] S – É a mistura, a miscigenação brasileira. Tá falando da vida dele. 
O pai dele era paulista, e cada coisa como essa.
[L. 146] P - Isso. Então, ele tá falando “para todos”, essa miscigenação de 
culturas, de povos. 
[L.  182]  P – (...  )Tem alguma palavra,  alguma coisa  que  vocês  querem 
perguntar? Fala M.
[L. 184] M - Mas tá assim, professora, lá: “1. Paratodos foi também o nome 
de  uma revista  cultural  ilustrada,  publicada  no  Rio  de  Janeiro  nos  anos 
1920, que, depois, passou a circular como um jornal quinzenal com o nome 
de Quinzenário da Cultura Brasileira.
[L. 187] P - Muito bem M.! Que que o M. identificou?
[L. 188] M - Ah, eu identifiquei que “Paratodos” foi o título de uma revista.
[L.  189] P – Então,  quer dizer  que ele tá  utilizando esse título.  Ele não 
inventou, né? Ele pegou a ideia de uma coisa que já existia. 
[L. 191] E - Tem uns programas aí, que têm na net, que eu gosto muito de 
ver, que chama “Para todos” também, e eu gosto de ver e a abertura é a 
música dele.
[L. 192] P - Que bacana, tá vendo? Olha o tanto de informação que a gente 
tem. Tá vendo como a leitura que a gente faz não é só a leitura que tá no 
texto?  No  rodapé  a  gente  tem  informação,  na  imagem  a  gente  tem 
informação, aquilo que a gente vivencia na casa da gente também nos dá 
informação igual E. tá falando. (...)

Grupo 2:
[L. 281] P – (...) Que que você acha, qual a sua opinião sobre a música 
"Paratodos"? O que que ele quis dizer com essa música, assim, que que 
vocês acham? Qual que é o sentido que vocês imaginam que faça pra ele?
[L. 284] Y - Falar sobre nossos antepassados.
[L. 285] P - Isso
[L. 286] F - Sobre o povo brasileiro
[L. 288] P - Sobre o povo brasileiro!
[L. 289] D - Sobre as etnias.
[L. 289] P - Aham. Mas todas do Brasil, né?
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[L. 290] I - Da Bahia 
[L.  291]  P -  É da Bahia também, mas ele  fala,  por  exemplo,  da Bahia, 
Dorival  Caymmi é de  lá,  né?  Isso.  Ele  fala  de Pernambuco,  ele  fala  de 
Minas, ele fala da Bahia, né? Ele fala de vários outros lugares, né? E, me 
conta  uma  coisa,  por  que  vocês  acham  que  ele  colocou  o  título  de 
"Paratodos"?
[L. 294] I - Porque é para todos
[L. 295] Y - (?)
[L. 296] P - Muito bem. Y., você tá vendo a imagem, né bem? Que que você 
tá vendo nessa imagem aí?
[L. 297] Y - Um menininho e uma menininha com a blusa amarela, com a 
cara pintada.
[L. 298] P - Isso. Bacana demais a análise de vocês. Ó, por que você acha 
que tem um africano aí, Y.?
[L. 299] Y - Tem um marrom.
[L. 300] D - Não, eu acho que é por causa do jeito...
[L. 301] P - Isso. Mas onde que você tá vendo aqui, Y., não, aqui, meu amor, 
mais aqui , onde que você vê, que você acha que é o africano? É esse com a, 
com o cabelo amarrado lá? Tenta ver. Qual é no papel? É esse aqui, né? 
Porque ele tá com cara de ... Isso. Você concorda Y., que é esse aqui, meu 
bem, que tá com essa coisa no, pintada, tá com o rosto pintado, né? Com a 
marca  no  pescoço.  Esse  também,  não  é?  E  os  outros?  Que  que  vocês 
acham? Essa mulher aqui, por exemplo, que tá com um negócio aqui na...
[L. 306] D - É de igreja.
[L. 307] P - Parece de igreja mesmo, né? Mas o que que vocês acham que 
é? Assim...
[L. 308] F - Uma cigana
[L. 309] P - Pode ser uma cigana! E esse senhor de óculos aí?
[L. 310] I - O bisavô
[L. 311] P - Pode ser o bisavô dele, mais recatado.
[L. 312] D - O baiano.
[L.313]  P -  É.  O  vovô  ele  disse  que  era  pernambucano,  o  bisavô  era 
mineiro, o tataravô que era baiano. Certo?
[L. 315] F - (?)
[L. 316] P - É isso mesmo. E aí, olha, do lado esquerdo, né? Ele mostra, né, 
cada região que eles viveram, tá vendo? Olha lá, Y., né? (...)

É muito interessante perceber o deslocamento que os próprios alunos vão fazendo de suas 

práticas leitoras. Na medida em que P. fornece indícios de relações, no e fora do texto escrito, as 

suas análises vão ganhando mais autonomia, eles ficam mais atentos às informações que já têm, de 

outros momentos de aprendizagem informal e escolar. Palavras como  etnia  e  miscigenação, que 

podem ser escutadas, mas não muito utilizadas em contextos mais informais e coloquiais, em redes 

de convivências e de hábitos de uso da linguagem oralizada, como nos que vivem S. e D., são 

comumente adotadas em livros didáticos fornecidos pela escola, como é o caso desse, de língua 

portuguesa, e em de outras disciplinas, até por imposição da Lei nº 11645/2008.  E, para esses dois 

grupos de 6ºs anos A e B, ainda mais reconhecíveis e pertinentes de compreensão, já que naquela 
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época estavam lendo  A semente que veio da África,  um livro literário que narra  contos  muito 

envolventes  sobre  a  mistura de  nossas  culturas e,  em consequência,  da  imbricação  de  nossos 

costumes lúdicos, religiosos, gastronômicos, musicais, literários e tantos outros; a integração de 

nossas raças, que explicam as semelhanças tão peculiares entre nossa cor, alegria, forma de vestir, 

de dançar e de trabalhar, de cuidar da terra, enfim, de viver como nossos ancestrais.

A lembrança de E., sobre  uns programas aí, que têm na  net, (...) que chama “Para todos”  

também, (...) e a abertura é a música dele (...), aconteceu já no final da leitura e análise de outros 

aspectos do texto, como o identificado por M. na nota de rodapé, informando que “Paratodos” foi o  

título de uma revista. Até P. chamar a atenção para o fato de que o autor usava Dorival Caymmi[3] 

com esse “número” em cima dele (...), nem mesmo para M. este recurso de impressão parecia ter 

sido percebido  como um relevante excerto informativo sobre as  escolhas estilísticas  de Chico 

Buarque.

Também, quando P. questiona “Que que é isso "jovens à vista" ? "À vista"? Quando é que a 

gente usa?” [L. 150], primeiramente, M. vai buscar a explicação fazendo uma associação com um 

termo em língua espanhola "Hasta la vista, baby!" [L. 153], e L. com "Terra à vista" [L. 155]; mas, 

a partir da mediação continuada de P., a simples resposta decodificadora de M. “Porque eles são 

jovens?!” [L. 159] vai ganhando sentidos mais amplos e reflexões mais profundas sobre o uso da 

linguagem conotativa, com objetivos líricos, pelo compositor: 

[L. 157] P – (...) Por que que você acha que ele coloca "jovens à vista"? Por 
que vocês acham que, por exemplo, quando ele cita Dorival Caymmi, Ary 
Barroso, Vinícius de Moraes ... 
[L. 159] M – Porque eles são jovens?!
[L. 160] P - Olha só: Ary Barroso, Nelson Cavaquinho, Cartola, Noel Rosa, 
Pixinguinha, como que eles são? Jovens?
[L. 162] M – São.
[L. 163] P - Não. Quem que é mais jovem do que eles? Roberto Carlos, 
Gilberto  Gil,  Dorival  Caymmi,  também,  mas,  assim,  muito  mais  tá  se 
referindo ao Erasmo, ao Jorge Ben, ao Gilberto Gil, à Betânia, à Rita Lee, à 
Clara Nunes,  né? Quer  dizer  então "jovens à  vista",  quer  dizer  que eles 
ainda iam fazer sucesso. Ele tá contando de pessoas que eram mais antigas e 
"jovens à vista", que eles vão ser novos artistas que vão destacar,  não é 
verdade?  Viu  o  jogo  de  palavras  "terra  à  vista"  com  "jovens  à  vista"? 
Depois, por que ele fala assim na última estrofe?: O meu pai era paulista / 
Meu avô, pernambucano / O meu bisavô, mineiro / Meu tataravô, baiano / 
Vou na estrada há muitos anos / Sou um artista brasileiro...

Da mesma forma, no processo de construção do sentido de outro verso, quando P. interroga 

ao  grupo 1  “Que que  ele  quis  dizer  com isso:  “  vou na  estrada  há  muitos  anos”?”  [L.  170],  
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primeiramente, as respostas são pinçadas do próprio texto, quase que literalmente, mas na medida 

em que P. vai entrelaçando as ideias suscitadas por suas memórias de outros fatos, lugares e tempos, 

novas interpretações vão sendo construídas, diferentes hipóteses vão sendo testadas, refutadas e 

confirmadas,  até  que conseguem perceber,  mais uma vez,  que este texto do gênero literário se 

apropria de uma linguagem não literal, óbvia, mas poética, cheia de possibilidades:

[L. 170] L - Que ele já é um artista, que ele foi em vários lugares pesquisar. 
É um artista brasileiro.
[L. 171] P - Isso. Tá vendo a relação que tem nesse também "vou na estrada 
há muitos anos"? Porque, olha só, quem que ele cita? Ele cita os jovens...
[L. 173] E - As pessoas que ele também já pode ter conhecido.
[L. 174] P - Isso.  Não só no país,  porque "nessa estrada" será que é de 
viagem mesmo? Será que é o sentido real?
[L. 176] L - Não. É o sentido figurado.
[L. 177] P – Figurado. Sentido metafórico, não é L.? Porque, assim: "nossa, 
eu tô nessa estrada há anos!" quer dizer...
[L. 179] L - Tipo "dormi no ponto"?
[L. 180] P - Isso. Certo? Então, aqui ele tá dizendo, não é L., que ele citou 
pessoas bem antigas. Primeiro ele citou Dorival Caymmi, depois ele citou 
Noel Rosa, depois ele citou Betânia... Quer dizer que ele vem nessa estrada, 
nessa profissão há muitos anos. Certinho?

A mesma interpretação sobre o sentido da expressão “Vou na estrada há muitos anos” é 

solicitada  por  P.  ao  grupo  2,  mas,  desta  vez,  sua  mediação  se  dá  pelo  viés  de  outra  análise 

linguística. A partir da diferenciação gráfica dos homônimos a, ah e há, P. leva os alunos a perceber 

como o uso da palavra no texto não apenas responde a sua função morfológica na oração, mas 

desencadeia também uma relação semântica coesa e coerente no texto.   

[L. 355] P - Isso. E ele diz assim: "Vou na estrada há muitos anos". Por que 
ele usou o "há" aí  ,  ó? Por que ele tá usando esse "há" com agá e com 
acento?
[L. 357] F - Porque ele tá falando do futuro.
[L. 358] P - Não, eu vou HÁ muitos anos. Isso da ideia de passado. É o 
contrário não é F.? O que eu tô querendo dizer é que tem o "há", tem o "a" e 
tem o "ah". Qual a diferença desses três? Quando é que a gente usa esse, 
esse e esse?
[L. 361] Y - Você usa o "a" quando é uma exclamação, não é professora?
[L. 362] I - Agora aquele outro lá é assim... ah, é mesmo!
[L. 363] P - Seria esse "ah" aqui. E esse "a" aqui? Esse "a" é um artigo. 
Onde é que a gente coloca ele?
[L. 364] D - Por exemplo: é a fulana de tal.
[L.  365]  P -  "A fulana  de  tal".  Então  a  gente  coloca  antes  de  algum 
substantivo, tá bem? A menina, a mesa, a cadeira, a aula, né? A moto, a 
menina, a música...
[L. 367] Y - E esse outro "há"?
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[L. 368] P - Esse é um verbo, né? Quantos que nós somos aqui, que a gente 
diz  "Há quatro alunos na sala  e  há uma professora" do verbo haver.  Tá 
vendo como são diferentes? Sinal de que pode confundir na hora de ler, 
embora o som seja o mesmo, né I., se cada um fizer de um jeito, vocês têm 
um sentido diferente. Ele tá querendo te falar coisas diferentes. A gente não 
escreve diferente só por que é bonitinho. É porque ele vai te dar um sentido 
diferente.
[L. 373] F -  Ahm...
[L.  374]  P -  Fala  assim,  ó:  Vou  na  estrada  há  muitos  anos,  F.,  então, 
exatamente pra dizer que há,  existe muito tempo, não é isso? Certo?

Ao final da aula, os alunos se dão conta de que o sucesso dessa leitura, em termos narrativos 

e interpretativos, não dependeu exclusivamente da decodificação linear de palavras adotadas pelos 

falantes da língua portuguesa de prestígio, no Brasil, mas foi corroborado, principalmente, pelas 

associações  que  foram  capazes  de  fazer  entre  as  marcas  linguísticas  presentes  no  texto,  o 

conhecimento enciclopédico acerca de certa cultura musical e os saberes formais adquiridos no 

ambiente escolar:

[L. 193] P - Que bacana, tá vendo? Olha o tanto de informação que a gente 
tem. Tá vendo como a leitura que a gente faz não é só a leitura que tá no 
texto?  No  rodapé  a  gente  tem  informação,  na  imagem  a  gente  tem 
informação, aquilo que a gente vivencia na casa da gente também nos dá 
informação... Igual E. tá falando. Não é bacana?
[L. 197] L – Demais!
[L. 198] S – É...

Conclusão

À  pesquisa  sobre  práticas  de  mediação  pedagógica  na  formação  de  leitores  de 

escolarização básica coube observar a possibilidade dos alunos exercitarem a percepção e a análise 

críticas das estratégias textuais e discursivas utilizadas durante o processo de leitura, nesta mesma 

forma apresentada por Antunes: 

Seria extremamente importante que a escola concedesse mais espaço a um 
trabalho de análise sobre os fatos da língua. Uma análise que tivesse base 
científica e, assim, se soltasse das impressões pessoais e das concepções 
ingênuas do senso comum. Uma análise que se detivesse nos aspectos mais 
relevantes  de  sua  constituição;  ou  seja,  na  língua  enquanto  fato  social, 
vinculado à realidade cultural  em que está inserido e, assim, sistema em 
constante mutação e a serviço das muitas necessidades comunicativas de 
seus  falantes.  Uma  análise  que  incluísse,  evidentemente,  questões  de 
gramática, mas que soubesse ir muito além do que descrevem os manuais. 
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Uma análise, enfim, que explorasse os usos reais que são feitos e, assim, 
pudesse  surpreender  o  movimento  de  criação  e  de  vida  que  passa  pelo 
interior da história de todas as línguas. Nessas análises, a produção literária 
teria  um lugar  de  destaque:  seria  uma forma de  vivenciar  o  gosto  pela 
admiração dos bens simbólicos e estéticos que fazem o patrimônio nacional. 
(2009, p. 30-31). [Grifos da autora]

Durante os encontros com os alunos selecionados (um total aproximado de vinte horas ao 

longo do ano), as atividades de leitura, discussão e análise dos vários textos foram planejadas e 

desenvolvidas segundo esta concepção discursiva e dialógica de linguagem, explicitada também por 

Bakhtin:

De fato, o ouvinte que recebe e compreende a significação (linguística) de 
um discurso adota simultaneamente,  para com este discurso, uma atitude 
responsiva  ativa:  ele  concorda  ou  discorda  (total  ou  parcialmente), 
completa, adapta, apronta-se para executar, etc., e esta atitude do ouvinte 
está  em elaboração  constante  durante  todo  o  processo  de  audição  e  de 
compreensão desde o início do discurso, às vezes já nas primeiras palavras 
emitidas pelo locutor. (1997, p.290). Grifos do autor.  

Neste sentido, os termos discurso e diálogo têm a ver com a compreensão de que todo ato 

linguístico  é,  enquanto  enunciação,  um  elo  na  cadeia  das  interações  verbais:  uma  reação  a 

enunciados anteriores de outros, e não um objeto imaculado, ainda não designado ou nomeado; e 

uma provocação aos que lhe sucedem, já que, nessa relação, não há locutores passivos, mas que 

elaboram todo um novo enunciado para ir ao encontro de outra resposta.  Nas palavras de Bakhtin:

O locutor não é um Adão, e por isso o objeto de seu discurso se torna, 
inevitavelmente, o ponto onde se encontram as opiniões de interlocutores 
imediatos  (numa  conversa  ou  numa  discussão  acerca  de  qualquer 
acontecimento  da  vida  cotidiana)  ou  então  as  visões  do  mundo,  as 
tendências, as teorias, etc. (na esfera da comunicação cultural). A visão do 
mundo, a tendência, o ponto de vista, a opinião têm sempre sua expressão 
verbal. E é isso que constitui o discurso do outro (de uma forma pessoal ou 
impessoal), e esse discurso não pode deixar de repercutir no enunciado. O 
enunciado está voltado não só para seu objeto, mas também para o discurso 
do outro acerca do objeto (...) Repetimos, o enunciado é um elo na cadeia da 
comunicação  verbal  e  não  pode  ser  separado  dos  elos  anteriores  que  o 
determinam,  por  fora  e  por  dentro,  e  provocam  nele  reações  respostas 
imediatas e uma ressonância dialógica (1997, p. 319-320.).   

É dizer que toda leitura, isto é, toda atividade de atenção ao que está visto, dito ou escrito,  

para  além  de  um  mero  reconhecimento  ou  decodificação  de  imagens  e  palavras  grafadas  ou 

pronunciadas,  é  uma ação que irradia,  que  provoca  o lampejo  da  expressividade.  Obviamente, 

enquanto significações pictórico-lexicográficas de um idioma, elas medeiam a compreensão entre 
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os  seres,  mas  sua  existência  só  provoca  efeito  de  sentido  no  outro  devido  a  sua  própria 

individualidade e ao contexto em que ele as situam. Bakhtin elucida:

[a]  expressividade  aparece  como  uma  particularidade  constitutiva  do 
enunciado.  O sistema da  língua possui  as  formas necessárias  (isto  é,  os 
recursos  linguísticos)  para  manifestar  a  expressividade,  mas  na  própria 
língua as unidades significantes (palavras e orações) carecem, por natureza, 
de expressividade,  são neutras. É isso que possibilita que elas sirvam de 
modo igualmente satisfatório a todos os valores, os mais variados e opostos 
e  a  todas  as  instâncias  do juízo de valor.  O enunciado,  seu estilo  e  sua 
composição são determinados pelo objeto do sentido e pela expressividade, 
ou seja, pela relação valorativa que o locutor estabelece com o enunciado. 
(1997, p. 315).

Tal  como  essas  interações  entre  a  professora  e  os  dois  grupos  de  alunos  puderam 

demonstrar,  somente  a  partir  de  uma  mediação  pedagógica  fruto  de  investigação  e  vivências 

culturais  múltiplas  é  que  a  leitura  escolar  pode  contribuir  para  o  desenvolvimento  intelectual, 

cognitivo, ético e estético de alunos leitores. E, no que se refere à interpretação, à compreensão da 

língua e do enunciado, Bakhtin, mais uma vez, enfatiza que o sentido é unicamente o resultado 

dessa relação dialógica, ou seja:

A palavra  (e,  em  geral,  o  signo)  é  interindividual.  Tudo  o  que  é  dito, 
expresso,  situa-se fora da “alma”, fora do locutor,  não lhe pertence com 
exclusividade. Não se pode deixar a palavra para o locutor apenas. O autor 
(o locutor) tem seus direitos imprescindíveis sobre a palavra, mas também o 
ouvinte tem seus direitos, e todos aqueles cujas vozes soam na palavra têm 
seus direitos (não existe palavra que não seja de alguém). A palavra é um 
drama com três personagens (não é um dueto, mas um trio). E representado 
fora do autor, e não se pode introjetá-lo (introjeção) no autor. (...) Apenas o 
enunciado comporta uma relação imediata com a realidade e com o locutor 
vivo  (com  o  sujeito).  Na  língua  existem  apenas  potencialidades  (os 
esquemas)  dessa  relação (formas  pronominais,  modais,  recursos  lexicais, 
etc.). Mas o enunciado se determina não só por sua relação com o objeto e 
com o  sujeito-“autor”  falante  (e  pela  relação  deste  com a  língua  como 
sistemas de potencialidades, e como dado), mas também, sendo isso que nos 
interessa,  por sua relação imediata com os outros enunciados dentro dos 
limites de uma esfera de comunicação. Fora dessa relação, o enunciado não 
tem realidade (a não ser como texto). Apenas o enunciado pode ser correto 
(ou incorreto), verdadeiro, verídico (mentiroso), belo, etc. (...) O que nos 
interessa não é o aspecto psicológico da relação com o enunciado do outro 
(e da sua compreensão), mas seu reflexo na estrutura do próprio enunciado. 
(1977, p. 350-351). [Grifos do autor.] 

Realmente, não se tira fora o sujeito quando se lê, no entanto, ele não é soberano nessa 

empreitada. O leitor pensa a partir de elementos de sua própria vivência, experiência, mas como 

está absorvido em discursos, em dizeres já consagrados, já reconhecidos pela sociedade, muitas 
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vezes, ele acaba induzido por esta racionalidade discursiva, ou seja, fica preso no engodo de dizer o 

que alguém antes dele já disse (inclusive sem se dar conta do fato). Por isso, a exemplo do texto 

escrito, também a análise, e não a pura interpretação de hipertextos, pinturas, desenhos etc., pode 

enriquecer a compreensão e promover uma leitura mais pertinente do humor, da ironia, da sutileza, 

da intenção sublinear de seu criador. 

Na  verdade,  existem  leituras  melhores  de  um  texto,  no  sentido  de  que  quanto  mais 

informações o leitor tiver sobre o tema, quanto mais atento estiver às marcas presentes na obra 

(suas cores, tonalidades, efeitos visuais, escolhas morfossintáticas, semânticas, fonéticas e outras), 

feitas em detrimento de outras, mais elementos terá para reconhecer as informações, as intenções, 

os  efeitos  de  sentidos  possíveis  ao  texto.  Em  termos  discursivos,  esses  aspectos  cumprem 

exatamente esta função: provocar um limite, fazer uma demarcação de sentido, possibilitar que o 

outro, que lê, escrute, faça um retorno ao lugar por onde o autor passou e deixou marcas, indícios,  

pistas de sua presença.

Por isso, a mediação pedagógica deve conduzir à discussão, ao debate, e não limitar-se à 

avaliação das opiniões mais corretas ou equivocadas, mas mais coerentes e coesas, segundo o que o 

texto diz, de acordo com a forma como ele se apresenta. Em suma, deve contribuir para que o aluno 

entenda que ler não é apenas um processo de decodificação de palavras, frases e parágrafos, mas 

uma  tensão  constante  de  refazer,  de  repetir  o  que  o  autor  enuncia,  a  partir  da  pontuação,  da 

acentuação, da separação de ideias em frases, orações, parágrafos... 
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ESTRATÉGIAS DE MEDIAÇÃO: em busca de um leitor literário

Ebe Maria de Lima Siqueira30

Resumo: O presente artigo discute as práticas mediadoras de leitura, tendo como foco precípuo o papel desempenhado 
nesse processo pela família e pela escola. Inicialmente, apresentamos um breve percurso histórico dos modos de ler,  
ressaltando a  passagem da  leitura  coletiva  para  a  leitura  silenciosa  e  pontuando aspectos  histórico-sociais  que  se  
articulam às práticas leitoras. Em seguida, tratamos da família e da escola como instituições de presença fundamental 
na vida do leitor e que têm função determinante na sua formação. Essas duas instâncias, embora imbuídas de seu papel,  
não refletem sobre seu caráter e importância nesse sentido, além de serem vulneráveis aos problemas econômicos e 
culturais, que interferem diretamente nas suas práticas mediadoras. Bordini e Aguiar (1993), Candido (1995), Penac 
(1995), Manguel (1997) e Pompougnac (1997) são as referências mais evidentes do artigo. 

Palavras-chave: formação de leitor, mediação, literatura, família, escola.

Um brevíssimo percurso histórico

Armando  Petrucci  (1999),  em discussões  sobre  um futuro  para  a  leitura,  assevera  que 

enquanto houver produção de textos, haverá comunidade de leitores. Mas a que tipo de textos e a 

que  leitores  estamos  nos  referindo?  Da leitura  feita  em uma ágora,  onde uma comunidade de 

leitores se reunia para ler/ouvir as grandes obras dos poetas, ou da leitura de textos virtuais, nas 

telas  dos  computadores,  feita  por  uma comunidade  também virtual  de  leitores,  cada  vez  mais 

isolados de um mundo real, das pessoas e dos problemas reais?

A leitura, desde seu surgimento, quando feita por leitores profissionais, que sabiam ler as 

pautas sonoras das palavras sem intervalo, passou por vários estágios bem distintos, tendo em vista 

o percurso histórico, que separa o leitor medieval do navegador da atualidade. Como se destinava a 

uma coletividade, a leitura, em seus primórdios, era realizada em voz alta. Tanto para os proclames 

da justiça, como para os textos dos poetas, todos os manuscritos demandavam um profissional da 

leitura para ganharem corpo e cumprirem o seu papel junto à comunidade de ouvintes.

A leitura silenciosa, possível só a partir da separação das palavras na pauta, já na passagem 

dos séculos X para o XI, causou grande polêmica, uma vez que garantia privacidade ao seu leitor, 

podendo  colocar  em  risco  uma  interpretação  única,  pretendida  pelas  instâncias  de  poder, 

principalmente a religiosa. Acostumados com a ideia de que reconstruir a voz era essencial para 

captar o sentido pretendido, “na Idade Média, como na Antiguidade, lia-se habitualmente não como 
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hoje – principalmente com os olhos – mas sim com os lábios, pronunciando-se o que se via, e com 

os  ouvidos,  ouvindo as  palavras  pronunciadas:  escutando o que foi  chamado de  ‘as  vozes  das 

páginas’” (OLSON, 1997, p. 18-19).

Mas a leitura começa com os olhos, nos diz Alberto Manguel, (1997, p. 42), retomando 

Cícero, para quem a visão é o nosso mais agudo dos sentidos,  razão pela qual nos lembramos 

melhor dos textos que lemos do que dos textos que apenas ouvimos. Olhos perscrutando a página e 

o coração buscando sentido, esta foi a definição dada para o tipo de leitura feita, por volta do ano de 

383, na cidade de Roma pelo bispo Ambrósio e aprendida por Santo Agostinho, numa época em que 

era comum textos assumirem um corpo de voz. Ler, entretanto, “não é um processo automático de 

capturar um texto como um papel fotossensível captura a luz, mas um processo de reconstrução 

desconcertante, labiríntico, comum e, contudo, pessoal” (MANGUEL,1997, p. 54).

Tomar a leitura como processo desconcertante e pessoal significa a apropriação do texto por 

um leitor  particular,  que  construirá,  com base  em suas  experiências  pessoais,  um texto  outro, 

alterado  pelas  afecções  do  leitor,  e  pelas  circunstâncias  socioculturais  em  que  a  leitura  foi 

produzida.

Até aqui falamos apenas de estratégias de leitura: de sua forma coletiva, em voz alta, depois 

de sua forma solitária, silenciosa. E falar sobre esses dois modos de ler, hoje, parece tratar-se de 

uma obviedade, porque ambos estão presentes em nosso cotidiano, como se assim o fosse desde 

sempre. A todo momento vemos pessoas absortas em leituras silenciosas e solitárias nas praças, 

ônibus ou cafés. E na realidade das salas de aula, a leitura em voz alta ainda é uma prática comum. 

Entretanto,  o ato de adquirir  a  habilidade da leitura não é  um processo automatizado.  Embora 

retome a história  daqueles que vieram antes e  que também experienciaram esse momento,  que 

significa para todos um ritual de passagem, esse processo implica adquirir uma consciência que, 

muitas vezes, pode ser traumática.

As estratégias por meio das quais aprendemos a ler não só encaram as convenções de nossa 

sociedade  em  relação  à  alfabetização  –  a  canalização  da  informação,  as  hierarquias  de 

conhecimento  e  poder  –  como  também  determinam  e  limitam  as  formas  pelas  quais  nossa 

capacidade de ler é posta em uso (MANGUEL, 1997, p. 85).

A nossa experiência de quase trinta anos como professora e/ou orientadora de alfabetização 

e as pesquisas que desenvolvemos há mais de vinte anos levam-nos a acreditar que a aprendizagem 

das primeiras letras pode definir para o bem ou para o mal a nossa relação com a leitura ao longo de 
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nossa vida adulta. Poderíamos buscar várias práticas que ilustram nossa crença como, por exemplo, 

o ritual de aprender a ler na sociedade judaica medieval, que pressupunha um envolvimento que 

ultrapassava o sentido da visão. Porque, recobertas por mel, as palavras sagradas, escritas em uma 

lousa, eram lambidas ou engolidas em tortas de mel ou em ovos cozidos, depois da leitura em voz 

alta  para o mestre.  Em outro extremo,  bem próximo de nós  geográfica e  temporalmente,  há o 

exemplo da poeta Cora Coralina, que apanhava de palmatória, por não guardar de cor as letras da 

Carta do ABC, que lhe tomava a velha mestra: “A palmatória cresceu no meu medo, seu rodelo se 

fez maior./ o cabo se fez cabo de machado, a mestra se fez gigante / e o bolo estalou na pequena 

mão obediente. [...] chineladas e reprimendas, sentada de castigo com a carta de ABC na mão” 

(CORALINA, 2001, p. 117-118).

A palmatória ou um feixe de varas de vidoeiro no traseiro das crianças marcam a história de 

aprendizagem da leitura, bem mais que as experiências associadas à doçura do mel, é o que nos 

assegura Manguel (1997), quando se propõe a contar a história da leitura. Nos tempos antigos e, 

embora fiquemos pasmos, em muitos espaços também na atualidade, os castigos corporais estão 

associados à  imagem do professor que,  a partir  do século XV, assume a tarefa de ensinar,  por 

recomendação, em espaço longe da família.

Interessa-nos ressaltar que, oferecido por mulheres, amas ou mães nos primeiros anos de 

vida ou por homens no papel  de tutores,  o aprendizado da leitura nesses  primórdios  tinha por 

mérito, seguindo os princípios da escolástica, não fazer o aluno 

[d]escobrir  uma significação particular no texto, mas em ser capaz de recitar e 
comparar as interpretações de autoridades  reconhecidas e,  assim, tornar-se um 
“homem  melhor”  [...]  quando  um  bom  professor  empreende  a  explicação  de 
qualquer trecho, o objetivo é treinar seus pupilos a falar com eloqüência e viver na 
virtude. (MANGUEL, 1997, p. 97).

Os métodos tradicionais da escolástica, ainda no ano de 1441, começaram a ruir quando 

Louis  Dringenberg  abandonou  os  antigos  manuais  escolásticos,  permitindo  que  seus  alunos 

discutissem os  textos  clássicos  que estavam sendo estudados.  “Dringenberg  concedeu aos  seus 

estudantes um grau de liberdade de leitura maior do que jamais haviam conhecido. [...] Em 1477, 

quando morreu, estava firmemente estabelecida em Sélestat a base de uma nova maneira de ensinar 

as crianças a ler” (MANGUEL, 1997, p. 97). Seiscentos anos depois, os modos de aprendizagem da 

leitura sofreram evidentemente influências de ordem sociocultural,  política e econômica. Mas a 

ideia  de  que  a  leitura  deve  ser  oferecida  às  crianças  assim  como  o  leite  e  o  mel,  isto  ainda 

permanece, pelo menos para aqueles que entendem a leitura como alimento essencial aos homens e 

mulheres,  novos  e  velhos,  em busca  da  liberdade  de  ser  e  estar  neste  mundo,  constantemente 

 Sumário                                                      141



reinventado pelo poder da palavra. 

Entre a leitura lambuzada de mel e o descaso com o objeto livro transitam, de um lado, pais, 

avós, tios, professores, bibliotecários, editores, escritores entre tantos outros e, de outro, crianças e 

jovens ávidos em encontrar sentido para sua existência num determinado tempo e espaço. Saber 

fazer da aprendizagem da leitura uma prática que tenha no afeto sua primordial metodologia, uma 

vez que em tal prática estão envolvidos sujeitos dotados não só de intelecto, mas, essencialmente, 

de sentimentos, porque humanos, é o que defendemos, como condição  sine qua non para levar à 

formação de leitores literários. Leitores essencialmente capazes de reconhecer criticamente e de 

ampliar as vozes que fazem do texto literário uma cidade onde várias vias se cruzam na construção 

de uma comunidade de destinos.

Os leitores a que nos referimos são aqueles capazes de reconhecer e operar com as várias 

instâncias do texto: a criação, a recepção e a comunicação. Dizendo de outra maneira, a vinculação 

feita na primeira infância ou na juventude entre o livro literário, os mediadores e os jovens leitores  

será fundamental para a construção do leitor, modelo idealizado por Umberto Eco (1986), e da 

construção de um leitor literário com o qual sonhamos. Acreditamos que esse modelo de leitor 

aponta para uma formação humanística de nossas crianças e jovens.

Mediação: tarefa da família ou da escola?

Dificilmente a criança chegará ao objeto livro sem a mediação de um adulto, principalmente 

nos seus primeiros anos de vida. Nos primórdios da escrita, quando os textos eram escritos em 

tabuletas de argila, passando a pergaminhos e depois papiros, apenas os adultos ricos, nobres ou 

religiosos  tinham  acesso  a  tais  objetos.  Com  o  advento  da  imprensa,  a  reprodução  e, 

consequentemente, a circulação do livro em formato de  codex, aumentou consideravelmente. No 

entanto, o livro ainda continuou por longo tempo sendo considerado artigo de luxo, distante do 

universo das crianças, principalmente daquelas oriundas de classes populares.

Na  atualidade,  embora  já  se  encontre  no  mercado  uma  variedade  enorme  de  livros 

destinados à infância, o valor de tais objetos ainda continua muito alto para as posses da imensa 

maioria das crianças brasileiras. E ainda está distante das famílias de baixa renda a compreensão de 

que o livro, e com ele a literatura, deveria ser considerado um bem de primeira necessidade, como 

lembra Antonio Candido (1995, p. 239):
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Bens incompressíveis não são apenas os que asseguram sobrevivência física em 
níveis  decentes,  mas  os  que  garantem  a  integridade  espiritual.  Portanto,  são 
incompressíveis  certamente  a  alimentação,  a  moradia  [...]  direito  à  crença,  à  
opinião, ao lazer e, por que não, à arte e à literatura. [Porque um] esforço para 
incluir o semelhante no mesmo elenco de bens que reivindicamos está na base da 
reflexão sobre os direitos humanos. 

Tal movimento em busca da garantia dos direitos humanos, em geral, e da literatura, em 

particular,  deveria  partir  de ações  propostas  pelo poder  público  por  meio de políticas  públicas 

preocupadas com a formação do homem integral, assim como sonhada pelos gregos na criação de 

suas cidades-estado. Porque a sociedade ocidental, como herdeira da cultura grega, sempre soube 

do valor da literatura na formação humanística de seus cidadãos. Mas como as políticas públicas em 

nosso país ainda engatinham nessa direção, e as famílias ainda não se deram conta de seu papel, a 

via  de  acesso  da  criança  brasileira  ao  livro,  o  que  não  significa  acesso  a  literatura,  se  dá  na 

instituição escolar. Por isso, o professor assume o papel de primeiro mediador entre as crianças e os 

livros, cabendo a ele o papel de ensinar a ler. Mas antes mesmo da “técnica” da leitura, que exige a 

decodificação de sinais, pressuposto básico para a entrada no mundo da escrita, às crianças não 

poderia ser apresentado o prazer da leitura mediada por uma voz familiar?

Com essa pergunta voltamos ao título dessa sessão: a mediação é uma tarefa da família, ou 

da escola? São muitos os fatores envolvidos quando o tema é a mediação e eles não se restringem, 

obviamente,  ao  universo  da  família  e  da  escola.  Inclusive,  o  papel  do  mercado  como  forte 

mediador, quando se trata de formação de leitores na primeira infância, é um aspecto que merece 

atenção especial. Além disso, há a necessidade de destacar o papel dos editores, dos tradutores, dos 

adaptadores, entre outros.

Neste  texto,  vamos  nos  ater  àquelas  instituições  que,  culturalmente,  em nosso país,  são 

diretamente responsáveis pela formação de nossas crianças e jovens. Portanto, seria correto dizer 

que o papel de mediadores da leitura deveria ser das duas instituições – da escola e da família –, 

embora essa responsabilidade recaia, quase que exclusivamente, sobre a escola.

Leitura entre os lençóis

Ler na cama parece ser uma prática que nos reporta,  ou deveria  reportar,  à  infância.  A 

presença de um pai ou uma mãe amorosa, que empresta ao livro o calor do seu corpo e o timbre de 

sua voz, parece-nos ser um direito que precisaria ser assegurado a todas as crianças quando chegam 

ao mundo, ainda na barriga de suas mães. Como Lídia Jorge, acreditamos que todas “as crianças do 
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mundo devem ser concebidas como seres nascidos para ler. O que equivale a dizer que a leitura 

deve  ser  elevada  à  categoria  duma  segunda  natureza  da  pessoa”  (JORGE,  2011).  A escritora 

portuguesa assevera que o direito à leitura deveria ser promovido pelo Estado e por todos aqueles 

que sabem que a  leitura amplia  a vida e  aponta para um novo paradigma de instrução para a 

liberdade.   

Daniel Pennac, em seu livro  Como um romance, alerta os pais sobre essa inconfundível 

cumplicidade que se estabelece entre pais e filhos no momento da leitura na primeira infância: 

Sim, a história lida cada noite preenchia a mais bela das funções da prece, a mais 
desinteressada, a menos especulativa e que não diz respeito senão aos homens: o 
perdão das ofensas. Não se confessava falta alguma, não se pensava na graça de 
um quinhão de eternidade. Sem saber, descobríamos uma das funções essenciais do 
conto e, mais amplamente, da arte em geral, que é impor uma trégua ao combate 
entre os homens. (PENNAC, 1996, p. 33).

De que  realidade  familiar  Pennac  nos  fala/escreve?  Vale,  nesse  sentido,  lembrar  que  a 

grande maioria das famílias brasileiras não tem o hábito da leitura e nem a prática de comprar livros 

para os seus filhos ou a rotina de visitar bibliotecas.

Propomos  aqui  buscar  alternativas  para  a  construção  de  um leitor  literário.  Logo,  não 

podemos deixar de afirmar que a presença das famílias nesse processo, seja como mediadores, seja 

como modelos a serem seguidos por seus filhos, marcará profundamente a relação dessa criança no 

seu futuro como leitora.  Com isso,  não estamos dizendo que a  presença cotidiana dos  pais  na 

cabeceira das camas de seus filhos até os sete anos será garantia do sucesso destes com a arte da 

leitura.  Diz Pennac (1996, p. 38): “Menor ou não, uma preocupação herdada de um prazer é para 

ser acompanhada de perto. E nós não acompanhamos”. 

Com essa afirmação, Pennac nos lembra que não basta a leitura oferecida como formidáveis 

aperitivos na infância para garantir a formação de um leitor literário vida a fora. A presença dos pais 

ou responsáveis será sempre fundamental para alimentar o diálogo aberto pelos livros. E, muitas 

vezes, a família acredita que, uma vez alfabetizada, a criança já pode ser entregue à sua própria 

sorte em relação ao mundo do escrito. 

Depoimentos  de  escritores  consagrados  como  Jean-Paul  Sartre  e  Simone  de  Beauvoir 

revelam como a leitura foi herdada na intimidade do lar: “Mas eu não apreciava menos nossos 

serões cotidianos, no escritório calafetado; meu pai lia Le Voyage de Monsieur Perrichon, ou então 

nós líamos lado a lado, cada um para si. Eu olhava meus pais, minha irmã, e sentia um agradável 

calor no peito” (apud FRAISSE; POMPOUGNAC; POLAIN, 1997, p. 20). Naturalmente, tanto para os 
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escritores como para a maioria das pessoas comuns, a alegria da leitura partilhada cederá espaço 

para as leituras clandestinas, não autorizadas e, por isso mesmo, tão sedutoras. Mas esta é uma das 

liberdades que se aprende com a leitura: a liberdade de fazer as suas próprias escolhas, incluindo aí 

a escolha de não ler. Entretanto, a leitura como prazer já terá sido incorporada e, em algum lugar ou 

tempo, esse leitor em estado de latência voltará a ser um leitor dominado pela bulimia da leitura. 

Para esses leitores, reencontrar determinados livros equivalerá a reviver a infância: 

O que eu sempre desejei reunir, durante toda a minha vida, é aquele abajur chinês e 
o fogo da lareira de que me aproximava o mais possível, o tamborete em que me 
empoleirava e o livro interrompido de Hetzel ou da Biblioteca rosa... O fogo, a 
leitura, o silêncio, a paz; tudo isso fazia parte de um certo quarto, “o quarto de 
minha mãe”. (Apud FRAISSE; POMPOUGNAC; POLAIN, 1997, p. 24).

Segundo Jean-Claude Pompougnac (1997, p. 33), a “iniciação na dimensão simbólica do 

texto passa pela aprendizagem da cifra do código alfabético. Ela exige esforço e provoca decepção. 

[...] Violência ‘simbólica’, destinada a iniciar, isto é, a introduzir na ordem da letra, desconstruindo 

as representações ilusórias dos poderes do escrito”.

 Como já apontamos anteriormente,  a aprendizagem da leitura,  seja para as crianças de 

classes sociais abastadas, ou não, acarreta uma carga de violência simbólica e física e, por isso, 

muitos autores omitem, por meio da infidelidade de lembranças de seu aprendizado, a dimensão 

violenta. Já outros dão ênfase a esse drama pedagógico, como é o caso da poeta Cora Coralina, em 

seu poema “Menina mal amada”, do qual já citamos um trecho anteriormente. 

As experiências que venho acompanhando ao longo dos meus vinte anos como pesquisadora 

na  área  da  formação  do  leitor  revelam que,  ao  contrário  de  ser  um lugar  de  acolhimento  de 

angústias desencadeadas pela introdução “na ordem da letra”, as famílias estão, em geral, muito 

mais  preocupadas  em comparar  o  desempenho do filho em relação às  outras  crianças,  irmãos, 

primos,  vizinhos do que em oferecer  um ambiente composto por livros e uma predisposição à 

partilha  amorosa  de  textos.  Muitas  famílias  ainda  acreditam  que  o  papel  de  alfabetizar  é 

responsabilidade  exclusiva  da  escola,  principalmente  quando  é  paga.   E  a  concepção  de 

alfabetização ainda é a de domínio de um sistema, de um código para o qual será necessária apenas  

a habilidade da memória. O conceito de letramento como domínio de uma prática social da leitura, 

que implica o aspecto cognitivo, mas também aciona o emocional, o físico e o social, ainda está 

distante até mesmo dos professores, que deveriam se aprofundar nesse tema. Assim, o que podemos 

esperar das famílias? 

Sonhamos, contudo, com um tempo em que, nas maternidades, seja oferecido, dentro dos 

cursos de puericultura, a noção de que o corpo da mãe será sempre o primeiro e fundamental livro a 
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ser lido pela criança e que a passagem da voz para a letra deve ser uma das tarefas incluídas como 

lição  de  maternagem,  capaz  de  gerar  um prazer  duplo  assim  como  o  gesto  da  amamentação. 

Trata-se de experiências que ficarão guardadas no armarinho da memória e constituirão o cerne do 

leitor que desejamos, porque forjado naquilo que o aproxima de todos os outros e que o constitui 

como humano.     

                                                                                                                          

Escola: espaço de mediação ou de distanciamento entre crianças e livros?

Dizer que a escola ensina mal não só a leitura, como também a matemática, a história, a 

geografia  a  ética e demais  conteúdos ou disciplina,  já  se  tornou lugar  comum, assim como se 

generalizou a opinião sobre o descrédito com a profissão de educador. Mas, em relação à leitura, 

um  fato  curioso  vem  comprovando  as  inúmeras  pesquisas  nessa  área:  quanto  mais  anos  de 

escolaridade,  mais distantes os alunos ficam da leitura.  É óbvio que os castigos corporais,  que 

marcaram a história da leitura mais remota, como sinalizado no início de nosso texto, contribuem 

ainda hoje para isso. Contudo, a inabilidade e a falta mesmo do hábito de leitura por parte dos 

professores são o que de mais grave acontece nas escolas de educação infantil e de ensino básico 

por todo o país, tanto nos grandes centros como nas regiões periféricas. Bartolomeu Campos de 

Queirós, escritor e educador, como muitos outros, já vem advertindo que na escola a leitura custa 

muito caro; custa prova, custam fichas, resumos etc.

Estamos falando de uma violência “simbólica”, como já lembramos.  Uma experiência que 

deveria ampliar na criança a sensação de liberdade e de possibilidade de criação tem sido, em geral,  

uma prática de tortura permanente, imposta às milhares de crianças cotidianamente nas salas de 

aula no Brasil. Tortura física, como lembra o poema de Cora Coralina, e tortura psicológica, quando 

as crianças são chamadas de retardadas ou burras por não lhe entrar na mente a compreensão da 

técnica mesmo da leitura.  Os programas de aceleração de aprendizagem espalhados pelo Brasil 

existem para corrigir  problemas de alfabetização. Atendem às crianças que não aprenderam em 

tempo esperado o mecanismo da leitura e da escrita e que, por isso, precisam ser “aceleradas”, para 

corrigir um descompasso entre idade e série. Mas o problema não se limita ao ensino fundamental. 

São muitos  os  professores  nos  cursos  de  Letras  ou  em qualquer  outro  curso  universitário  que 

reclamam da incapacidade  de  seus  alunos  lerem verdadeiramente  um texto.  E  programas  para 

corrigir  tal  deficiência  praticamente  inexistem.  Como  consequência  dessa  falta  de  projetos  ou 

programas que estimulem os alunos das várias licenciaturas a gostarem de ler, percebemos que há 

professores que não sabem ensinar ao seu aluno a leitura como fonte de conhecimento e de prazer 

porque eles próprios não vivenciaram essa experiência, quer na infância, quer na formação que 
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tiveram para serem professores. 

A aprendizagem da língua materna nas primeiras séries do ensino fundamental, e também na 

educação infantil, abrange o ensino da língua e da literatura em uma mesma disciplina. Contudo, o 

que se constata, analisando-se as práticas educacionais, é a conversão do texto literário em suporte 

para que se ensinem as regras de funcionamento da língua. A possibilidade do leitor de completar as 

lacunas e os vazios existentes no texto literário, como nos lembra Iser (1996), é ignorada, fazendo 

com que a literatura, da forma como é usada em sala de aula, se torne um texto didático, unívoco.

Políticas  públicas  que  investem  em  programas  de  distribuição  de  livros  são  de  suma 

importância, porque permitem suprir a falta de recursos das famílias de baixa renda. Para tanto, 

também é necessário capacitar os professores, para que eles entendam que “a riqueza polissêmica 

da literatura é um campo de plena liberdade para o leitor,  o que não ocorre em outros textos” 

(BORDINI; AGUIAR, 1993, p. 15). 

Nosso papel aqui não é o de julgar as políticas educacionais ou os cursos de formação de 

professores, porque isso alimentaria um discurso que já é antigo. Nosso papel é o de insistir e de 

reiterar que a mediação de leitura baseada em pressupostos e estratégias que priorizem a fruição 

estética, possível apenas com o texto literário, pode levar alunos e professores a verem na leitura 

literária um caminho para a humanização do homem. Para isso, as clássicas divisões em faixas de 

idade e classes sociais não têm importância, porque a literatura como, de resto toda arte, deve ser 

direito de todos. 

Algumas considerações finais 

Qualquer discussão que se pretenda sobre a formação de leitores, principalmente quando se 

idealiza um leitor literário, deve partir da ideia de que o texto não é o limite da leitura. A voz, o 

corpo, o cheiro, a cor, o sabor e outros tantos fatores sinestésicos acompanham e prolongam as 

experiências com a leitura de um livro literário. Sobretudo quando aquele que se oferece para o 

papel de mediador, seja ele uma pessoa da família, um professor, um bibliotecário, um amigo, se 

mostra sensível a esses aspectos, seja por conhecimento teórico ou por intuição. Só dessa forma, 

apreendida como necessidade vital, “ou como uma outra natureza do ser”, a leitura literária poderá 

reconduzir o homem para sua vida mundana. Feito de outra maneira, o homem – criança ou adulto 

–  viverá  com  a  literatura  a  experiência  de  se  enclausurar  em  departamentos  limitadores  de 

disciplinas didáticas, de onde dificilmente poderá extrair qualquer prazer, como, em geral, acontece 

com o adulto que se perde na monocultura da leitura profissional. 
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Por último, acrescentamos: 

Dificilmente vão se tornar leitoras crianças, mesmo as socialmente privilegiadas, 
que tenham contato com adultos – sejam eles pais, parentes ou professores – que  
recomendam e elogiam a leitura, indicam nomes de livros e escritores “clássicos”, 
defendem a importância dos livros mas, na verdade, não são leitores, não apreciam 
a literatura, nem sequer sabem usar livros. São apenas “politicamente corretos”.  
(AZEVEDO, 2011, p.1)

Voltando ao anunciado no início de nosso texto, lembramos que, mesmo sendo a leitura na 

tela uma forma de alfabetização cada vez mais presente na contemporaneidade, é na relação de 

prazer gerado entre o corpo do leitor e o corpo do livro que será construída a experiência de fruição 

necessária para que se instalem os afetos e os traumas. Essa condição será capaz não só de fazer  

com que o  texto  atinja  a  sua  plenitude  de  significação e  comunicação,  mas  de  também levar, 

futuramente,  o  leitor  à  condição  de  ser  ele  próprio  um  escritor.  Com  Cosson  (2006,  p.  40) 

afirmamos: “Aprender a ler é mais do que adquirir uma habilidade, e ser leitor vai além de possuir 

um hábito  ou atividade  regular.  Aprender  a  ler  e  ser  leitor  são  práticas  sociais  que  mediam e 

transformam as relações humanas”. Dessa forma, entendemos que contribuir com uma mediação 

qualificada é umas das maneiras de exercermos uma educação literária, capaz de garantir a todas as 

crianças o direito à literatura como bem cultural simbólico e, entre outras coisas, afastá-las das 

barbáries provocadas por mentes planificadas. 
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MEDIAÇÃO DE LEITURA: PRÁTICAS DE ENSINO

Joana de Oliveira31

A Escola  Letras  de Alfenim é  uma instituição  da  rede  particular  de  ensino,  que  atende 

crianças da educação infantil e da primeira fase do ensino fundamental. Está situada na cidade de 

Goiás.  Desde  sua  criação,  no  ano  de  1999,  tem entre  suas  prioridades  a  formação  de  leitores 

literários. Do maternal ao quinto ano, procuramos estimular as nossas crianças a lerem, mesmo que 

elas ainda não o façam de forma convencional. Desenvolvemos vários projetos interdisciplinares 

com esse objetivo. Nesta comunicação, apresentaremos três desses projetos: “Ler é uma aventura”, 

“Cartografia literária” e “Ciranda de leitura”.

O projeto “Ler é uma aventura” inclui todas as turmas do ensino fundamental. Trata-se de 

uma brincadeira cênica realizada após a leitura de um acervo de 40 a 50 títulos por semestre. Esse 

projeto abre espaço para uma prática voltada,  prioritariamente,  para a  leitura pelo prazer.  Há a 

mediação no sentido de instigar as crianças, utilizando-se de “ingredientes que não pertencem aos 

estímulos  imediatos,  mas  que  preparam a  estrutura  cognitiva  desse  mediado  para  ir  além dos 

estímulos recebidos,  transcendendo-os” (SOUZA, 2004, p.  56).  Nesse projeto,  as estratégias  de 

mediação são muito variadas, levando em conta a leitura como entretenimento, mas sempre criando 

condições para a fruição estética, capaz de desenvolver a sensibilidade dos mediados. 

O escritor Bartolomeu Campos de Queirós chamou a atenção para o fato de que na “escola a 

leitura custa muito caro, porque, normalmente, a leitura é utilizada como forma de avaliação de 

conteúdos, transformando-se em provas, em fichas, em relatórios”. Na Escola Letras de Alfenim, a 

relação com a leitura é bem diferente, porque todos os atores envolvidos na cena da aprendizagem 

procuram zelar pelo ser poético da criança e evitam, por meio de atividades lúdicas, que a rotina dos 

conteúdos disciplinares impeça que a criança encontre sentido entre o que ela aprende na escola e as 

relações reais da vida. Se o livro é a chave do imaginário, uma extensão da fantasia inerente à 

criança, e também uma casa que nos convida a abrigarmos a nossa solidão, abrir na escola espaço 

para leitura pelo prazer  é acreditar  que o ambiente escolar pode e deve ser o lugar  da alegria. 

Pretendemos, portanto, que a escola e o livro possam ter para a criança a mesma territorialidade, a  

da capacidade de imaginar, de criar, de fantasiar.

31 Graduada em Letras, pós-graduada em Psicopedagogia e Coordenadora Pedagógica da Escola Letras de Alfenim.
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Nesse processo de aprendizagem significativa, muito depende da/do professora/professor, 

que  deve  sempre  estar  preparado para  facilitar  o  contato  da criança com o livro,  por  meio  de 

práticas de letramento literário.  Entre tais práticas, estão dispor os livros ao alcance das crianças 

para  que  eles  possam ser  lidos  durante  os  momentos  de  recreação  no  pátio  e  ao  término  das 

atividades e também ser levados para casa; e incentivar as crianças a manter um diário de leitura, a 

fazer  apontamentos sobre o livro que estiverem lendo,  ou a  criar  questões  de múltipla  escolha 

daquele livro que mais lhe agradou.Tudo isso acontece com a mediação da professora, mas sem a 

obrigatoriedade exigida nas demais atividades escolares.

Durante  todo  o  semestre,  as  crianças  são  motivadas  a  realizar  leituras  de  materiais  em 

suportes diversos e textos escritos em gêneros diferenciados. Dentre tantas estratégias de que o 

mediador se utiliza para promover essa motivação, estão: propor momentos de divulgação do livro 

lido; desenvolver brincadeiras em que as crianças possam interagir com os personagens de contos 

de  fadas  e  de  outras  histórias,  escrevendo  para  eles  ou  sobre  eles;  criar  momentos  de  leitura 

coletiva, oportunizando a leitura em voz alta, feita tanto pela professora como por um colega ou 

uma colega para os demais;  realizar  leituras compartilhadas em diferentes pontos da Cidade, ou 

seja, criar espaços favoráveis à leitura;  ler  ou contar em pequenas doses;  transformar textos em 

teatro,  em cenas  de  pintura,  em motivos  para  produções.  Lembramos  que  todas  as  atividades 

elencadas almejam formas de participação espontânea, que tenham em conta o desejo da criança, 

respeitando-se, inclusive, caso ela queira guardar silêncio sobre o que está lendo ou mesmo opte por 

não ler. Se isso acontecer, a criança não sofre nenhum tipo de penalidade e/ou reprovação. Ela passa 

a ser assistida mais de perto pelo mediador, que tenta buscar novas estratégias para estimular o 

interesse por algum tipo de leitura em especial. 

Na  culminância  desse  projeto,  acontece,  como  já  mencionado,  uma  brincadeira  cênica. 

Realiza-se um jogo semelhante a um passa ou repassa com as perguntas feitas pelas crianças com a 

mediação da professora. Na brincadeira, as crianças precisam responder ao que é perguntado, mas 

contam com alternativas: a) pular a questão se desejar; b) pedir a ajuda das placas; c) recorrer ao 

auxílio dos colegas. Isso sem a exigência de resultados específicos a serem testados em atividades 

extras. Com essa prática, tentamos fugir das tentações pedagógicas, muitas vezes limitadoras do voo 

para a liberdade que deve compreender o exercício da leitura, e nos esforçamos por formar um 

leitor literário, que continue sua relação com a leitura depois que ela deixar de ser um exercício 

pedagógico.
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O projeto “Cartografia literária” consiste na leitura compartilhada entre alunas/alunos com a 

mediação das/dos professoras/professores  para realizar  um mapeamento daquilo que constitui  o 

livro  como objeto estético.  Essa atividade  envolve mapear  desde  aspectos  do projeto  gráfico  a 

noções básicas de teoria literária como gênero narrativo, intertextualidade, tipologia de narrador, 

estilo  do  autor,  etc.  Na  leitura  dos  livros,  escolhidos  no  início  do  ano,  a/o 

professora-mediadora/professor-mediador exerce a função de leitor guia. Ele propõe estratégias que 

possam garantir a liberdade de interpretação dos alunos e alunas, mas que também possam fazer 

com que a leitura individual permaneça respaldada pelas pistas presentes no próprio texto e seja 

ampliada pela leitura dos colegas. Para tanto,  a/o mediadora/o oferece dados que a criança não 

conseguiria descobrir sozinha, como é o caso das informações sobre o processo de editoração do 

livro. A presença de um leitor guia garante que não haja superinterpretação. Na medida em que o 

livro é explorado não só do ponto de vista do enredo, mas também sob seus aspectos gráficos, a 

capacidade de interpretação dos leitores é ampliada de forma significativa.  “O leitor passivo se 

transforma em ativo, ainda que não saia do lugar em que lê. Ele se torna produtor de significações” 

(YUNES, 2009, p. 40).

Como uma das últimas etapas desse projeto, a/o professora/professor propõe o registro da 

leitura, seja por intermédio do texto escrito ou da expressão plástica. Esse trabalho é realizado no 

ambiente escolar, mas seu resultado  não é alvo de avaliação de aspectos gramaticais ou de qualquer 

outra natureza. É importante que o registro seja fruto da capacidade emocional e intelectual de cada 

criança frente à experiência de leitura. O que revela uma maior ou menor maturidade do leitor, 

oportunizando  um  rico  momento  de  recolha  de  dados  que  possam  ser  analisados  pela/o 

professora/professor em outros momentos de avaliação.

O mapeamento literário visa: a) contribuir para a formação de um leitor crítico e capaz de se 

inscrever no texto lido, podendo assumir o estatuto de coautor; b) oportunizar momentos de troca de 

experiência entre os alunos, como leitores iniciantes e o professor, como leitor iniciado; c) criar 

junto com as crianças um protocolo de leitura que lhes dê subsídios para uma análise pertinente das 

obras lidas sem, contudo, perder de vista o prazer de ler; d) chamar a atenção das crianças para 

aspectos da teoria literária sem que conceitos sejam cobrados isoladamente. Esses procedimentos 

contribuem para que o leitor aprimore sua competência e, assim, amplie seus conhecimentos a cada 

leitura.  Como  em  todo  trabalho  pedagógico,  o  envolvimento  da/o  professora/professor 

incentivando, estimulando, mostrando paixão pelo trabalho é a principal estratégia para a garantia 

do sucesso.
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O projeto “Ciranda de leitura” tem como objetivo exercer práticas de leitura afetiva ao trazer 

para o espaço escolar alguma pessoa da família, preferencialmente os pais ou avós, para ler um 

livro,  escolhido pela  criança e/ou pela família.  Essa prática é direcionada especialmente para a 

Educação Infantil. 

Para o desenvolvimento desse projeto são adotados, no início do ano, 2 títulos para cada 

criança, a escolha fica a critério dos pais numa relação de 15 a 20 títulos sugeridos pela Escola. 

Inicialmente,  a/o  professora/professor  explora  com as  crianças  algumas  características  da  obra, 

como a apreciação do título, imagens, cores, texturas, espaço ocupado pelos tipos, etc. Em seguida, 

a  criança  é  orientada  a  levar  para  casa  alguns  livros,  selecionando,  entre  os  itens  do  acervo 

disponível na própria sala de aula, aqueles que são do seu agrado, para que, depois, a família possa 

escolher de qual livro fará a leitura partilhada. Os pais também têm a liberdade de optarem por 

títulos que não sejam os do acervo da Escola, mas precisam consultar a/o professora/professor sobre 

a pertinência de suas escolhas. Estratégias variadas são sugeridas aos pais, ao mesmo tempo em que 

se dá espaço para que eles demonstrem sua criatividade no planejamento e execução das atividades. 

m sido muito comum a partilha de lanches saborosos após o término da leitura, atividades lúdicas 

de  pintura  e  dramatização  envolvendo  as  crianças  e  os  adultos,  etc.  Os  alunos  da  turma  são 

preparados para receber os familiares e assumem a tarefa de saudarem-nos e de agradecerem-lhes 

pela participação ao término da atividade. Esses momentos são registrados e partilhados com toda a 

escola por meio de fotografias e/ou depoimentos escritos pela família, que compõem o Jornal da 

Escola. 

Sabemos ser fundamental para o desenvolvimento das habilidades leitoras das crianças em 

idade pré-escolar envolver pessoas do seu círculo familiar em eventos de letramento. Eliana Yunes 

nos lembra que

A vida moderna tem deixado ao espaço familiar pouca oportunidade de trocas verbais que 
não  sejam as  mais  ordinárias  (...)  Várias  questões  se  colocam diante  da  dissolução  dos 
ambientes familiares, com a ausência sistemática das mães, que saíram à rua para trabalhar, 
com o “desaparecimento” das avós, que foram para as academias e pistas de caminhada em 
busca da fonte da juventude.(YUNES, 2009, p. 17)

Por isso, a Escola Letras de Alfenim procura criar iniciativas em que a família possa socializar 

momentos de leitura com os nossos alunos e alunas, da mesma forma que sugerimos às famílias que 

estendam as atividades para o espaço familiar,  seja através da leitura de livros,  seja  através da 

contação de histórias oriundas do acervo da oralidade. 

A Escola Letras de Alfenim, com as práticas literárias mencionadas, acredita que a obrigação 
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da escola é mais do que formar leitores.  É,  sim, dar às crianças uma formação literária sólida, 

porque  o  leitor  literário  será  capaz  de  ler  outras  tipologias  textuais,  enquanto  o  contrário,  as 

pesquisas têm comprovado, é muito difícil. 
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MEDIAÇÃO: LER E CONTAR, CONTAR E LER

Francisco Gregório Filho32

Alguns dicionários nos dizem que mediação é um ato de intervenção. Na linguagem jurídica 

eles nos informam que mediar é resolver conflitos, ou ainda negociar, conciliar, arbitrar. 

Outra definição de mediação está ligada ao campo da cultura e a coloca como “processo de 

diferente natureza cuja meta é promover a aproximação entre indivíduos e coletividades e obras de 

cultura e arte” (TEIXEIRA COELHO, 1999, p. 248).

Nesse campo um tanto complexo da origem das palavras, como conceituar então o mediador 

de leitura? Quem somos nós os contadores de histórias, os formadores de novos leitores? 

Fato é que ao longo da minha história de narrador venho, invariavelmente, me deparando 

com a vontade de entender que papel é esse que desempenho e que limites devo me impor para não 

ser o interventor, aquele que sabe, aquele que detém a história, mas alguém que media, que inclui, 

que torna o outro participante da história, que traz o outro para ser parceiro e compartilhar.

Creio que já falei disso várias vezes, mas foi na infância quando eu ouvia minha avó cantar e 

contar histórias que esse ofício de narrador se instalou em mim. Ela contava trabalhando o corpo no 

espaço, o movimento e as palavras soltas. Contava conversando. Outro contador muito importante 

foi  meu  avô.  Ele  era  cerimonioso;  celebrava  as  histórias.  Vestido  de  paletó  e  gravata,  usando 

chapéu, punha uma cadeira de balanço na varanda, para reunir os netos, as crianças e os adultos 

numa roda. Depois fui ouvir histórias dos vizinhos: o homem da vendinha, que contava narrativas 

populares; o seu José Azul, leiteiro e vendedor de mel que contava histórias de origens africanas. 

Foi nesse meio que encontrei as narrativas. A cantiga popular que segue era contada por minha avó:

Jabuti sabe ler,
não sabe escrever.
Trepa no pau
e não sabe descer
ler, ler, ler e escrever. 

32 Cátedra UNESCO de Leitura PUC-Rio.
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Acho que minha avó desejava  que  nós  observássemos o que  ela  estava  dizendo:  sejam 

leitores, críticos, divertidos e criadores.  Escritores. Não necessariamente escritores da grafia, da 

letra, mas de um mundo que pode ser autoral. Inaugural.

Aprendo todo dia um pouco nessa arte que é ouvir e contar histórias. Percebo que as minhas 

escolhas de repertório dizem quem eu sou e de onde venho. Esse acervo vai me possibilitando 

construir  meu saber.  Produzo minhas  memórias  e  vou apontando meu futuro.  Então  sigo,  pela 

escolha dessas narrativas, revelando aos outros as informações de como me constituo. 

Assim pode ser  um contador  de  histórias.  Uma voz convidando o  outro  para  a  escuta. 

Também voz-convite para pousar o olhar sobre um texto ou uma imagem, escamar e revelar suas 

diferentes camadas que, somadas, aprofundam a compreensão do que se lê ou se vê.

As artes como um todo, mas especialmente a literatura, têm o poder de nos colocar num 

lugar  para  além  de  nosso  cotidiano,  num  exercício  do  imaginário,  que  nos  permitem  um 

distanciamento para então contemplarmos e interpretarmos a realidade e nos percebermos nela.

Entendo meu ofício como um ato de estar permanentemente de prontidão: pronto para o 

novo, para as coisas diferentes que o mundo me mostra todos os dias, para o que os outros me 

ensinam e compartilham comigo. Preciso sempre me colocar no lugar de quem aprende, de quem 

escuta, de quem estuda e divide o que aprende. Nessa condição me entendo alguém que dialoga, 

que convoca o outro a pensar junto, a dividir conhecimento.

Como todos sabemos, voz é um sopro sonoro. Entretanto,  na interação da 
letra com a sonoridade, o processo de leitura se redimensiona. A voz não só se 
oferece como mediadora do texto como realiza a virtualidade sonora desse 
texto em que está implicada também parte de sua semântica. Para que isso 
ocorra, porém, é preciso que o ambiente acolha as condições da cultura da 
escuta. (AMARILHA, 2010, p.35) 

Ao ler uma obra em voz alta para si e para o outro o mediador exercita a aproximação dos 

ouvintes  com  as  linguagens  artísticas  e  ao  mesmo  tempo  possibilita  mobilização  para  uma 

interpretação crítica e poética sobre suas vidas e seu entorno.
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Paulo Freire, nesse sentido, me ajuda a entender o que faço no meu exercício. Tomo suas 

palavras sobre alfabetização e reconheço o mesmo sentido e o mesmo necessário diálogo próprios 

da contação de histórias.

Para  ser  um ato  de  conhecimento  o  processo  de  alfabetização  de  adultos 
demanda, entre educadores e educandos, uma relação de autêntico diálogo. 
Aquela  em  que  os  sujeitos  do  ato  de  conhecer  (educador-educando; 
educando-educador) se encontram mediatizados pelo objeto a ser conhecido. 
Nesta perspectiva, portanto, os alfabetizandos assumem, desde o começo da 
ação, o papel de sujeitos criadores. Aprender a ler e a escrever já não é, pois, 
memorizar sílabas, palavras ou frases, mas refletir sobre o próprio processo 
de ler  e  escrever  e  sobre o profundo significado da linguagem. (FREIRE, 
1977, p.79)

 Tomo sua fala sobre alfabetização, transponho para o contar histórias e me atrevo a dizer 

que a relação do contador com seus ouvintes se assemelha à relação entre educadores e educandos 

que juntos devem produzir conhecimento. E não é verdade? A contação é essencialmente importante 

para instigar a leitura,  para provocar  no outro suas memórias,  suas histórias,  seus acervos,  sua 

compreensão da realidade e das coisas a sua volta. A prática de ouvir e contar histórias propõe a 

troca de saberes, promove o diálogo e favorece a interação entre quem ouve a história, o narrador e 

o texto provocador. 
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OS PARATEXTOS E SUA FUNÇÃO MEDIADORA NA LEITURA DA 
LITERATURA 

Giovana Bleyer Ferreira dos Santos33

  

Resumo: No  campo  dos  Estudos  da  Tradução,  a  utilização  dos  chamados  Paratextos  tem  sido  de  fundamental 
importância para a recepção da obra no sistema literário dos leitores do texto traduzido. Eles refletem uma postura ética  
do tradutor que, ocupando seu lugar de intermediador cultural, fornece aos leitores informações que lhes permitem 
conhecer mais profundamente o autor, a obra em si, o contexto de sua produção e muitas vezes ainda serve de espaço 
para que aconteçam discussões sobre o processo tradutório. Estas características dos Paratextos servem para explicar  
uma das funções explicitadas por Gerard Genette (2009), que enuncia que os paratextos "cercam e prolongam o texto 
literário para “apresentá-lo, no sentido habitual do verbo, mas também em seu sentido mais forte: para torná-lo presente, 
para garantir sua presença no mundo, sua recepção” (p. 9). No campo da Literatura Infanto-Juvenil a prática da escritura 
de paratextos também tem ocupado lugar significativo e com função semelhante àquela desenvolvida nos Estudos da 
Tradução. Como forma de demonstrar como esta prática pode enriquecer a leitura dos alunos do ensino fundamental, a 
proposta deste trabalho é uma leitura dos paratextos escritos por Ruth Rocha para a coleção de livros Literatura em 
Minha Casa programa do Governo Federal de incentivo a Leitura.
Palavras-chave: paratexto, ensino-aprendizagem de literatura.
 

Gérard Genette em sua obra  Paratextos Editoriais (2009) nos diz que um texto literário 

raramente  se  apresentar  sem “o  acompanhamento  de  certo  número  de  produções”  que  são  os 

chamados “paratextos”. Eles cercam e prolongam o texto literário para “apresentá-lo, no sentido 

habitual do verbo, mas também em seu sentido mais forte: para torná-lo presente, para garantir sua 

presença no mundo, sua recepção” (p. 9). 

O autor menciona que mesmo na Antiguidade e na Idade Média, “época em que os textos 

circulavam  muitas  vezes  em  estado  quase  bruto,  sob  a  forma  de  manuscritos  desprovidos  de 

qualquer fórmula de apresentação” (idem, p.11), já podemos considerar que havia paratextos. Isso 

porque  a  transcrição  e  a  transmissão  oral  que  já  existiam naquela  época  eram uma  forma  de 

introduzir na idealidade do texto uma materialização, gráfica ou fônica, que poderia induzir efeitos 

paratextuais. Neste sentido, então, Genette coloca que sem dúvida “não existe e jamais existiu um 

texto34 sem paratexto”. 

33 Doutoranda – Universidade Federal de Santa Catarina – Programa de Pós Graduação em Estudos da Tradução – 
giovanableyer@gmail.com

34Digo agora textos, e não somente obras, no sentido “nobre” da palavra: pois a necessidade 
de um paratexto impõe-se a toda espécie de livro, mesmo que não tenha nenhuma intenção 
estética, ainda que nosso estudo se limite aqui ao paratexto das obras literárias. (Genette, 
2009, p.11)
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Sabendo-se  que  os  paratextos  há  muito  tempo  já  serviam  para  apresentar  uma  obra, 

passa-se a uma reflexão sobre o modo como ele pode se configurar e sobre os diferentes benefícios 

que ele pode trazer ao leitor daquele texto.

Pensado  no  contexto  dos  Estudos  da  Tradução,  o  paratexto  pode  exercer  um  papel 

importante  no  sistema  literário  receptor.  Ele  pode  refletir  uma  postura  ética  do  tradutor  que, 

ocupando seu lugar de intermediador cultural, fornece aos leitores informações que lhes permitem 

conhecer mais profundamente o autor, a obra em si, o contexto de sua produção e muitas vezes 

ainda serve de espaço para que aconteçam discussões sobre o processo tradutório. Na construção de 

uma cartilha é comum, por exemplo, depararmos com notas intituladas “você sabia”, que trazem 

curiosidades sobre determinado assunto e interagem com o leitor de forma dinâmica. E no contexto 

escolhido para este  trabalho,  temos os  paratextos  como um importante  recurso  no processo de 

aprendizagem de  literatura,  mais  especificamente,  na  leitura  de  literatura  nas  séries  iniciais  do 

Ensino Fundamental, visto que além de colaborar para a recepção da obra. Para o conhecimento do 

autor que a produziu, ele ainda pode servir como um propulsor à iniciação de uma leitura crítica, 

instigando a curiosidade dos alunos e abrindo espaço para que o professor enriqueça a bagagem de 

conhecimento destes leitores. Para ilustrar esta importância do paratexto, escolhemos os escritos por 

Ruth Rocha, no livro Poemas do Mar (2003), pertencente à primeira edição da coleção Literatura  

em minha casa, programa desenvolvido pelo Ministério da Educação. 

Sobre o nosso encanto pelo mar

O primeiro paratexto escrito por Ruth Rocha intitula-se “Sobre o nosso encanto pelo mar” 

e pode ser caracterizado como um prefácio seguindo os preceitos de Genette (2009), que o define 

como  “toda  espécie  de  texto  liminar  (preliminar  ou  pós-liminar),  que  consiste  num  discurso 

produzido a propósito do texto que segue ou antecede” (p.145) e que diferentemente do título e do 

nome do autor  que  são praticamente indispensáveis  nos  dias  de hoje,  não é  obrigatório.  Neste 

prefácio, Ruth Rocha reúne ricas e concisas informações sobre os autores presentes na coletânea e 

ainda incita a curiosidade de seus leitores chamando sua atenção para outros aspectos.

Logo  no  início  deste  paratexto,  a  autora  já  aproveita  a  oportunidade  para  retomar  a 

descoberta do Brasil e para relembrar (ou mesmo fornecer) informações sobre a nossa geografia: “A 

história do Brasil começou no mar, e a nossa costa, a linda costa Atlântica, é o maior litoral tropical 

do mundo – uma linha que começa a ser banhada pelo oceano lá em cima, no Amapá, e só termina 

oito mil quilômetros depois, no Rio Grande do Sul35” (Rocha, 2003, p.5)

35 Grifos meus salvo indicação
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No parágrafo posterior, o destaque parte de um intertexto. A autora menciona um trecho de 

Iracema, de José de Alencar, escrito em 1865, “Verdes mares bravios, da minha terra natal” (idem, 

p.5) para expressar que mais de 100 anos após esta escritura, o mar continua despertando o encanto 

de muitos escritores e poetas brasileiros. Ela aproveita essa brecha para destacar que o caráter de 

mistério do mar pode ser um dos temas da escrita de poesia, já que “a poesia vive dessas coisas do 

dia-a-dia, coisas que a gente sente e às vezes não entende por quê” (idem, p.5). 

No trecho que se segue, ela evoca situações reais, que podem permitir uma identificação nos 

leitores  e  servir  para despertar  não apenas uma curiosidade sobre o que aparecerá nas páginas 

seguintes, mas para incitar uma sensação de prazer na mente dos leitores. E, além disso, ela ainda 

subscreve outra matéria de poesia:

As ondas atraem o nosso olhar, o cavalo-marinho é um bicho tão lindo, tão 
engraçado, e  como pode ser gostoso rolar  na areia  da praia  para depois, 
tchubum!, cair na água do mar. Mas e as lendas, os segredos do mar? As 
lendas de sereias, de peixes, que se transformam em pessoas, histórias de 
pescadores  que  vão para  o  mar  e  não  voltam,  terríveis  tempestades  que 
levam  navios  inteiros...  A  poesia  também  vive  dessas  coisas:  das  
estranhezas e dos medos (Rocha, 2003, p.5-6).

No parágrafo seguinte, para terminar esta primeira parte que traz uma apresentação geral, 

Ruth Rocha define, ainda em tom convidativo, a riqueza literária que se apresentará nas páginas 

seguintes: “Nesse livro, você vai ler uma série de poemas dedicados ao mar, escritos por poetas 

diferentes, de estilos e épocas diferentes. Poemas curtos e divertidos,  canções populares, versos 

clássicos e modernos: todos banhados pelo fascínio do mar”. (idem, p.6). Essa fala da autora abre 

novamente a possibilidade do professor aprofundar os conhecimentos dos leitores não apenas pelo 

conhecimento dos poemas em si, mas pela explanação, por exemplo, dos períodos literários, como 

“o que é uma escrita clássica”, diferença/semelhança entre poesia e canção, sobre os diferentes tipos 

de estilo, etc.

Após  essa  exposição  geral,  Ruth  Rocha  passa  a  falar  um pouco  sobre  cada  autor  da 

coletânea mantendo certas características em cada apresentação. É sempre mencionado o local de 

nascimento do poeta. É feito um elogio carinhoso. É falada a experiência que os autores tiveram 

com o mar e também é destacado o reconhecimento da crítica:

Começamos  com um belo  conjunto  de  poemas  de  Ana Maria  Machado, 
escritora  que  nasceu  no Rio  de  Janeiro,  mas  viveu  grande  parte  de  sua 
infância na fazenda de seu avô, no litoral do Espírito Santo. Ana passava as 
férias na praia, vendo e revendo o mar, sentindo aquele cheiro bom vindo do 
oceano, andando descalça na areia.  Hoje consagrada como uma das mais 
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importantes escritoras do país [...] (Rocha, 2003, p.6).

Algumas dessas apresentações são feitas em tom mais poético, “Vem com esse cheiro de 

mar respirando, de brisa batendo, os poemas assinalados por Ana Maria Machado nesta coletânea”. 

(idem, p.7); “Dorival Caymmmi – ah, esse é aquele cantor e compositor baiano, doce como a brisa 

de verão” (idem, p.8).

Há também uma preocupação da autora em destacar alguns aspectos que podem sugerir 

uma leitura do poema, “preste atenção nas rimas que parecem marés no poema ‘Maresia’, no suave 

murmúrio  de  ‘Estrelas’  e  ‘Maré  baixa’,  na  graça  dos  versos  de  ‘Siri’  (idem,  p.7)”,  e  que 

complementado pela explicitação de que “nem tudo precisa rimar, para ser poesia” (idem, p.7), abre 

espaço para que o professor discuta o que caracteriza uma poesia por exemplo.

Outro cuidado que podemos ver neste paratexto é um incentivo à leitura dos poemas e que 

ocorre tanto quando a autora escreve que “os poemas também fazem a gente se divertir, como um 

jogo de palavras que se costura devagarinho, frase por frase, linha por linha” (idem, p.7), quanto ao 

falar de Renata Pallotini: 

Renata  Pallotini  é  uma  escritora  que  você  também  deve  conhecer  – 
reconhecida  pelos  críticos  como  uma  grande  poeta,  sensível  e  muito 
premiada, ela conquista as crianças com seu texto simples, ao mesmo tempo 
profundo e gostoso, fácil de ler (Rocha, 2003,  p.7) 

Seguindo nossa leitura,  no trecho em que a autora escreve sobre Vicente de Carvalho, 

temos mais um espaço rico para despertar a curiosidade do leitor e que pode ser trabalhado pelo 

professor,  “ele  fez  parte  da  geração  de  poetas  parnasianos –  poetas  que  valorizam a  rima e  a 

métrica”  (Rocha,  2003,  p.9).  Aqui  o  professor  pode  mencionar  as  principais  características  do 

Parnasianismo, destacar o nome de outros autores que marcaram o período, etc. Temos também 

neste trecho a inclusão de outras referências intertextuais que contribuem para a visão crítica do 

leitor  em formação,  pois  ao  escrever  que   “Vicente  de  Carvalho  foi  considerado  por  Manuel  

Bandeira o mais admirável poeta do mar que o Brasil já teve” (idem, p.9), tem-se a oportunidade de 

discutir com os alunos quem foi Manuel Bandeira e algumas de suas contribuições no campo da 

literatura.

Visando possivelmente ampliar o conhecimento dos leitores sobre os autores que aparecem 

no livro, Ruth Rocha criou também um paratexto para anteceder cada coletânea de poemas. Eles 

trazem uma informação um pouco mais aprofundada que as contidas no paratexto classificado como 

prefácio,  contendo  uma  foto  ou  desenho  do  autor,  dados  sobre  a  formação,  a  carreira,  o 

                                                           Sumário                                                     161



reconhecimento crítico do autor:

Renata Pallotini [...]  embora tenha se formado em Direito e Filosofia, na 
verdade o que mais fez na vida foi escrever [...] ganhou vários prêmios em 
teatro e literatura, como os da Academia Brasileira de Letras, do Pen Club, 
da Câmara Municipal de São Paulo e o Prêmio Jabuti, este último por seu 
livro de poesia Obra Poética (Rocha, 2003, p.23).

No caso de Ana Maria Machado, temos ainda a voz da própria autora manifestada no paratexto:

Eu ficava quase três meses por ano à beira do mar, com meus avós, junto à 
natureza  e  às  tradições.  Como não havia  eletricidade,  todas  as  noites  as 
pessoas se reuniam para contar e escutar histórias. Tenho certeza que sem os 
verões em Manguinhos, eu escreveria bem diferente (Rocha, 2003, p.11)

Lidos estes primeiros paratextos, o prefácio e os que introduzem os autores, já é possível 

constatarmos que eles mostram um espaço propício para a iniciação de uma leitura crítica para os 

alunos do Ensino Fundamental, público à que se destinou a coleção Literatura em minha casa, no 

sentido  principalmente  de  eles  tem  terem  um  levantamento  de  dados  pertinentes  para  que  se 

conheça um autor como, a origem, possível influência, tipo de texto escrito, prêmios conquistados, 

reconhecimento crítico, etc.

Como um segundo tipo de paratexto presente no livro, temos o que podemos denominar 

“nota”, seguindo-se a conceituação dada por Genette (2009), que a tem como “um enunciado de 

tamanho variável (basta uma palavra) relativo a um segmento mais ou menos determinado de um 

texto”  (p.281).  Este  tipo  de  paratexto,  segundo  Genette  (2009),  pode  assim  como  o  prefácio 

aparecer ou desaparecer da vida do texto a qualquer momento e ele é, a princípio, destinado ao 

leitor do texto, fato que justifica a própria existência da nota, como afirma Genette (2009). Para 

reforçar essa posição, o autor menciona que há casos em que as notas se endereçam “a apenas 

alguns  leitores:  aqueles  a  quem  possa  interessar  determinada  consideração  complementar  ou 

digressiva,  cujo caráter acessório justifica exatamente a colocação em nota” (idem, p.285). Nos 

exemplos que se seguem, veremos que no livro analisado uma das funções assumidas por este tipo 

de  paratexto  foi  principalmente  a  de  esclarecer  possíveis  dúvidas  de  vocabulário,  mas  que  ele 

também aparece para aumentar o conhecimento sobre um termo específico e para explicar uma 

metáfora presente em um poema.  

Para  ilustrar  o  uso  da  nota  como estratégia  de  compreensão do vocabulário  utilizado, 

escolhemos dois poemas de Ana Maria Machado:
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Dúvida

Água-viva36

quando morre
fica sendo 
água-morta?

Ou água só?
 (Rocha, 2003, p.14)

No poema acima é destacado em nota de rodapé o vocábulo “água-viva” (animal marinho 

transparente,  que  parece  água)  que  embora  seja  um  animal  frequentemente  visto  no  litoral 

brasileiro, não necessariamente é conhecido de todos os leitores do poema que muitas vezes nem 

mesmo conhecem nossa Costa. 

No segundo poema, temos:

Maresia

Brisa na restinga
traz maresia
a onda respinga
a gota suspira
o ar que se inspira.

Nariz abre a asa
narina é casa
de aroma morar.

É o lar que inspira
é o mar que respira.

(Rocha, 2003, p.15)

Neste poema é destacado em nota de rodapé o vocábulo restinga (faixa de areia ou pedra 

que se prende ao litoral e avança para o mar), termo que também não necessariamente é conhecido 

de todos os alunos.

Embora aqui, uma rápida leitura destes poemas nos leve a pensar nas notas como simples 

mecanismos de “esclarecimento”, uma reflexão pode nos levar a tê-las como um mecanismo que 

permite um trabalho interdisciplinar, pois os professores podem trazer imagens de “água-viva” e 

“restinga” e destacar por exemplo aspectos que possam justificar o nome “água-viva.

O segundo tipo de nota aparece para explicar o título do poema de Dorival Caymmi:

36 Todos os grifos contidos nos poemas são do original
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Canção da partida
(História de pescadores 1)

Minha jangada vai sair pro mar...
Vou trabalhar, meu bem-querer...
Se Deus quiser, quando eu voltar do mar,
um peixe bom eu vou trazer.
Meus companheiros também vão voltar
e a Deus do céu vamos agradecer.

A estrela-d’alva me acompanha,
iluminando o meu caminho.
Eu sei que nunca estou sozinho,
pois tenho alguém que está pensando em mim.

(Rocha, 2003, p.29)

“Canção da partida” é a primeira música da suíte “História de pescadores” Suíte é o nome 

que se dá a um conjunto de músicas feitas para serem tocadas em seqüência, ou seja, uma após a  

outra. Quase sempre tratam de um mesmo tema. “História de pescadores” reúne seis canções de 

Dorival Caymmi sobre o mar e a gente que vive dele. 

Com o terceiro tipo de nota que aparece no livro, é possível chamar a atenção dos alunos 

para o tipo de linguagem que pode aparecer no poema marcada, por exemplo, pela presença de 

metáfora, como ocorre no poema de Casimiro de Abreu:

Deus!

Eu me lembro! eu me lembro! – Era pequeno
E brincava na praia; o mar bramia
E, erguendo o dorso altivo, sacudia
A branca escuma para o céu sereno.

E eu disse a minha mãe nesse momento:
“Que dura orquestra! Que furor insano!
“Que pode haver maior que do que o oceano,
“Ou que seja mais forte do que o vento?!”

Minha mãe a sorrir olhou p’r’os céus
E respondeu: - “Um Ser que nós não vemos
“É maior do que o mar que nós tememos,
“Mais forte que o tufão! meu filho, é – Deus!”-

   
(Rocha, 2003, p.45)
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Explicitando um sentido metafórico temos na nota: Dorso - claro que o mar não tem costas. 

Aqui o poeta usa a imagem das “costas” do mar para simbolizar grande massa de águas – altura das 

ondas – como um gigante que enfrenta o céu.

Para concluir  esta breve exposição gostaríamos de mencionar um último paratexto que 

pode esclarecer o trabalho cuidadoso feito na seleção e apresentação desta obra. Trata-se de um 

paratexto sobre a Ruth Rocha, que traz informações a respeito de sua produção escrita, seu público 

principal, sua área de formação e principalmente, traz a justificativa de escolha da autora para este 

projeto:

[...] Socióloga, pós-graduada em Educação, ela é uma mestra incansável – 
sua maior paixão na vida é mesmo essa, ler e escrever muito, sempre para as 
crianças e para os jovens. Foi por isso que a convidamos para selecionar 
estes  livros  para  você.  Porque  ela  tem  muita  experiência,  porque  é 
inteligente e divertida, porque se dedica à literatura com alegria. Ruth sabe 
do que as crianças gostam e o que precisam ler – para que passem a amar os 
livros,  como companheiros  que  nos  acompanham a  vida  inteira  (Rocha, 
2003, p.46).

Considerações Finais

Embora  tenha  sido  breve  a  análise  feita  sobre  os  paratextos  do  livro  Poemas  do Mar 

(2003),  acreditamos  que  foi  possível  demonstrar  como  sua  escritura  pode  enriquecer  o 

conhecimento dos leitores em diversos aspectos tais como: conhecimento sobre o autor, contexto de 

produção da obra, tipo de texto, etc., servindo como um instrumento de mediação na Leitura de 

Literatura e como uma importante ferramenta de auxílio para o professor em sala de aula. 

Referência Bibliográfica:

GENETTE, Gérard. Paratextos Editoriais. Tradução Álvaro Faleiros. Cotia: Ateliê Editorial, 2009. 

Poemas do mar. Rio de Janeiro: Objetiva,  2003, 47p.v.1(literatura em minha casa 4, série;  v.1) 

Seleção e Organização Ruth Rocha.
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LEITURA E COMUNICAÇÃO COM A MEDIAÇÃO ONLINE37

Inez Rodrigues Rosa38

Resumo: A sociedade contemporânea tem se servido das capacidades comunicativas para a transmissão de ideias, por 
meio de diversas linguagens, com a utilização de diversos signos convencionados pela sociedade para a comunicação, 
em  que se utilizam gestos, sons, símbolos, sinais, imagens e palavras na representação de suas formas de expressão e 
comunicação  de  ideias,  pensamentos  ou  sentimentos.  É  também  notório  observar  que,  para  a  transmissão  de 
informações, há a presença de canais, recursos ou dispositivos digitais que medeiam essa transmissão. Interessam-nos, 
nesse contexto, as formas de expressão e as significações ou sentidos atribuídos às expressões da língua, bem como a  
atuação  dos  novos  meios  tecnológicos  no  funcionamento  da  linguagem,  enquanto  leitura  significativa  para  a  
comunicação social. Apresentam-se, neste texto, reflexões acerca da leitura na comunicação mediada pelos recursos 
midiáticos da tecnologia digital, a partir das noções teóricas de Abreu, Bakhtin, Chartier, Freitas, Kleiman, Koch e  
Elias, Langendoen, Leffa e Lopes,  Lévy,  Mitchel, Prensky, Ramal, Rocco, Santaella, Tapscott, Veen e Vrakking  e 
Vygotsky, sobre a leitura no papel e na tela. Destaca-se que os leitores jovens estão situados entre o leitor leigo e o  
experto, definidos por Santaella (2005) e podem ser chamados por nativos digitais, segundo Prensky; (2001), Cabeças 
digitais, de acordo com Abreu (2006); e de  Homo Zappiens, conforme  Veen e Vrakking (2009), apropriando-se dos 
recursos  da  tecnologias  digital  (CARDON,  2005)  e  lendo  nesse  novo  suporte:  a  virtualidade,  o  que   provocado  
alterações significativas na forma como se relacionam, convivem, estudam e trabalham. 

Palavras-chave:  Leitura. Comunicação. Mediação online. 

A  sociedade  contemporânea,  mais  que  nunca,  tem  se  servido  das  capacidades 

comunicativas para a transmissão de ideias por meio da linguagem com a utilização de diversos 

signos,  convencionados  pela  sociedade  para  a  comunicação,  em  que  se  utilizam gestos,  sons, 

símbolos, sinais, imagens e palavras na representação de suas formas de expressão e comunicação 

de ideias, pensamentos ou sentimentos.

É notório observar que, para a transmissão de informações, seja por meio de palavras, seja 

por meio de sons, imagens, signos ou símbolos, há a presença de canais, recursos ou dispositivos 

digitais que medeiam essa transmissão. Entre eles, os mais comuns no mundo contemporâneo têm 

sido as tecnologias de informação e comunicação, que podem congregar todas as possibilidades de 

37 Este texto representa algumas reflexões advindas da pesquisa de Mestrado em Educação da autora, 
defendido em 2011 na PUCGoiás. 

38 Professora da rede Estadual de Educação de Goiás e da UniEvangélica–Centro Universitário de Anápolis. 
Pesquisadora da Rede de Pesquisa Reducativa e da Rede Goiana de Pesquisa em Leitura e Ensino de Poesia 
Redepesq. Contato: inezkecivel@hotmail.com
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linguagens  –  orais,  escritas,  visuais  e  sonoras  –  auxiliando  e  potencializando  o  processo  de 

produção, envio e recepção das mensagens. 

Interessam-nos,  nesse  contexto,  as  formas  de  expressão  e  as  significações  ou  sentidos 

atribuídos  às  expressões  da  língua,  bem  como  a  atuação  dos  novos  meios  tecnológicos  no 

funcionamento da linguagem, enquanto leitura significativa na comunicação social.

Assim, objetiva-se refletir sobre as formas de leitura propiciadas pela comunicação online 

que, principalmente, os jovens têm utilizado e como é possível desenvolver habilidades na prática 

desse tipo de leitura.

1. Leitura e comunicação no mundo contemporâneo

A comunicação humana constitui-se da possibilidade de intercambiar as informações entre 

sujeitos envolvidos na comunicação, utilizando-se um tipo de linguagem como suporte para esse 

fim.  Para a efetivação da comunicação, segundo Chauí (2000), a forma mais usual é por meio da 

palavra, falada ou escrita, que é “produzida pelo sujeito pensante que usa sons e letras com essa 

finalidade” (p. 179). 

Para Bakhtin (1992), a linguagem, além de natural, é também social, pois é por meio dela 

que os indivíduos se organizam para a realização de suas práticas sociais. E, segundo ele, para que 

os indivíduos se capacitem no uso da linguagem, precisam também aprender a língua, formada pelo 

conjunto de símbolos que constituem o idioma de um povo.

Langendoen  (1999)  diz  que  "toda  língua  é  um sistema  com recursos  suficientes  para 

comunicar as intenções, desejos e crenças de seus falantes" (p. 235). Por isso é necessário pensar 

nos signos como transmissores de intenções, experiências e visões de mundo dos falantes da língua, 

englobando não apenas os vocábulos, mas também as imagens e os sons. Santaella (1997) explica 

que o “signo representa alguma coisa, que não é ele mesmo, para alguém. Isto é, produz nesse 

alguém  um  efeito  de  pensamento  ou  quase  pensamento.  Este  efeito  já  é  um  outro  signo. 

Respondemos ao signo com outro signo” (p. 65).  Assim, segundo a autora, em todos os momentos 

somos linguagem e pensamento, pois “não há linguagem sem signos, não há qualquer atividade de 

consciência que não seja signo” (p. 65).

Dessa forma, percebemos como a linguagem está presente nas relações humanas, todavia 

apresentando transformações no sentido dado aos signos por meio da interpretação ou inferência 

que os usuários fazem – ou podem fazer – ao utilizarem a linguagem verbal oral ou escrita. Por isso, 
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ler  e escrever são atividades complexas que vão além da simples decodificação, pois envolvem 

pensamento, linguagem, visão de mundo e experiências sociais e culturais dos seres envolvidos na 

interlocução. 

1.1 A leitura e o leitor

A leitura, segundo Mitchel (1982, apud FISCHER, 2006), configura-se na “capacidade de 

extrair sentido de símbolos escritos ou impressos” (p. 11). Nesse sentido, é atividade de extrema 

complexidade,  pois  envolve  fatores  sociais,  ambientais,  culturais  e  ideológicos,  além  dos 

conhecimentos fonéticos e semânticos que o leitor deve ter. Exatamente por isso, ler é um ato que 

apresenta grande variabilidade de pessoa para pessoa, de situação para situação, dependendo dos 

símbolos a serem decifrados, que foram voluntariamente (ou não) inscritos pelo autor. 

Para  alguns,  a  leitura  pode  ser  ato  de  descoberta,  atividade  desafiadora  ou,  ainda, 

provocadora de prazer.  Mas,  ao mesmo tempo,  é também atividade que garante assimilação de 

conhecimentos, como também de reflexão. Por meio do texto, leitor e autor interagem de acordo 

com interesses e afinidades, a partir de finalidades estabelecidas na convivência social. 

Dessa  forma,  ler  um  texto  escrito  exige,  do  leitor  e  do  autor,  mais  que  apenas 

conhecimento  linguístico.  Koch  e  Elias  (2006)  explicam  que,  na  leitura,  o  “leitor  é, 

necessariamente,  levado  a  mobilizar  estratégias  tanto  de  ordem  linguística,  como 

cognitivo-discursiva,  com o fim de  levantar  hipóteses,  validar  ou não as  hipóteses  formuladas, 

preencher as lacunas que o texto apresenta,  enfim, participar,  de forma ativa,  da construção do 

sentido” (p. 6), tornando-se estrategistas na interação pela linguagem.

Leitor e autor mantêm, dessa forma, uma relação de proximidade, resultante da interação e 

da proposição de estratégias de entendimento para o texto escrito e lido. Freire (1985) já dizia que a 

“leitura  de  mundo  precede  a  leitura  da  palavra”  (p.  11).  Entendendo-se,  pois,  que  tal  leitura 

representa tudo aquilo que tem significado para o indivíduo, tudo o que o cerca, trazendo sentidos à 

sua vivência diária.

A leitura  como  decodificação  de  signos  compreende  apenas  a  primeira  etapa  para  se 

adquirir a percepção do assunto. Depois, é necessária a interpretação, a compreensão, a partir do 

que emerge da “leitura de mundo”, que pode extrapolar os significados do texto, pois se relaciona 

ao contexto, à situação. 
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O ato de ler, então, não implica a leitura de palavra por palavra, e sim das unidades de 

sentido dentro do texto, pois, como já vimos em Santaella (1997), todas as atividades conscientes 

envolvem  signos  e  a  interpretação  desses  signos  é  que  formam  a  linguagem.  Essas  unidades 

linguísticas – os signos – carregam, além do significado correspondente à semântica da língua, a 

visão de mundo e o conhecimento social que o leitor traz de sua relação com o meio em que vive. É 

preciso, nesse sentido, compreender que cada indivíduo pode ler de forma diferente um mesmo 

texto, ou seja, há leituras diferenciadas, dependendo da “bagagem” que cada leitor traz de suas 

relações com o mundo e de seu prévio conhecimento do tema abordado no texto lido ou a ser lido. 

Essas experiências vividas ao longo dos anos trazem para o ato de ler diferentes interpretações. O 

mesmo acontece em outras atividades humanas como cantar, dançar e trabalhar.

Para Leffa e Lopes (1994), “os diversos conceitos de leitura existentes atualmente podem 

ser agrupados em duas grandes concepções: leitura como decodificação e leitura como construção 

de significado” (p. 113). Para eles, a acepção de leitura como decodificação é definida apenas como 

“transposição do código oral para o código escrito” (idem). Nesse sentido, os autores consideram 

que a alfabetização termina nesse ponto em que o leitor consegue transportar a linguagem do código 

escrito para o código oral, demonstrando que é alfabetizado. A partir daí, não mais será considerada 

a leitura “no sentido rigoroso da palavra [...] mas já pertence a outras áreas do conhecimento” (p. 

114).  Eles  asseveram  que  a  compreensão  ou  a  construção  de  significado  não  mais  são 

decodificação,  por  isso  vão  além  de  apenas  leitura  e  acrescentam  que  “o  processo  de 

desenvolvimento  da  leitura  tem,  nessa  perspectiva,  um  longo  caminho  a  percorrer  depois  da 

alfabetização, até chegar ao nível de proficiência do leitor fluente” (LEFFA; LOPES, 1994, p. 114). 

Nesse sentido, as duas concepções de leitura se complementam no desenvolvimento do ato 

de ler, na medida em que há apropriação ou experimentação de leituras diversas e com nível de 

aprofundamento,  que leva  à  construção e  extração de  sentidos,  em substituição  ao conceito de 

decodificação. Sobre isso, Leffa e Lopes (1994) acrescem o seguinte:

O aluno alfabetizado vai ampliando sua percepção do processo da leitura. O que no 
início é visto como uma simples decodificação, baseada na transposição do código 
oral para o código escrito, passa a ser visto como uma representação da realidade e  
até como um instrumento de interação entre o leitor e o autor (LEFFA & LOPES, 
1994, p. 138)

Assim, resta-nos alertar para o fato de que as atividades de leitura têm como consequência 

a  reprodução,  pelo  indivíduo,  de  todo  comportamento  humano  em  relação  a  suas  aptidões  e 

procedimentos que foram construídos durante toda a história do homem no decorrer do tempo. 
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Vygotsky (1998) também alerta  para essa ideia  ao declarar  que a  criança,  com a mediação de 

alguém mais experiente, como um adulto, pode chegar ao conhecimento científico, assim como a 

apropriação de leituras com proficiência e que pode levar à construção e extração de sentidos.

1.2 Leitura e comunicação

A leitura e a escrita são atividades sociocomunicativas que, coincidentemente, exigem do 

sujeito compreender e fazer-se compreender.  Por meio da leitura e da escrita podemos ingressar no 

mundo do outro e fazê-lo ingressar no nosso mundo. São formas mais consistentes de trocas de 

conhecimentos,  culturas,  ideologias,  capazes  de  se  garantir  interação,  afiançadas  pelas 

possibilidades de expressão e comunicação.

A história humana foi, inicialmente, transmitida por meio da oralidade, de forma que o 

narrador  relatava e  os  ouvintes,  ao ouvirem, participavam do mesmo contexto comunicacional. 

Chartier (2002) alega que, com a morte dos mais velhos, muito de sua memória se perdia, pois o 

saber e a inteligência estavam ligados à memória auditiva. Segundo ele, os mitos transmitidos de 

uma a outra geração eram formas de salvaguardar crenças e valores de um povo. Com a chegada da 

escrita, as relações do indivíduo com a memória social também mudou, pois surgia a possibilidade 

de se projetar em crenças, valores e pensamentos para o futuro por meio da escrita, que deu à 

memória um papel relativo, “como se fosse um auxiliar cognitivo situado fora do sujeito. Ela torna 

presente e atemporal a palavra dos líderes, suas realizações, suas leis” (p. 1), ao mesmo tempo em 

que traz o sentido de linearidade com a preservação de documentos, registros, datas e arquivos 

gravados cronologicamente. Para Ramal (2000), “ao fazer isso, [o homem] pôde analisar o próprio 

conhecimento das coisas e do mundo, e fazê-lo chegar até os homens de outras culturas e outros 

tempos” (p. 1). 

Por conseguinte, a oralidade que apresentava uma lógica justaposta cede o lugar à lógica 

do encadeamento, porquanto a obra escrita assume uma autoridade sem a presença do autor. E essa 

obra,  mesmo  distante,  “permite  o  registro  das  experiências  e  das  hipóteses,  o  conhecimento 

especulativo, o documentário de comprovações, a compilação de teorias e paradigmas” (p. 2).

A comunicação, segundo Fidalgo (1999), acontece por meio de sinais e isso é o bastante 

para levar o homem à preocupação “sobre o que são, que tipos de sinais existem, como funcionam, 

que assinalam, com que significado, como significam, de que modo são utilizados” (p 13). Para o 

autor, a comunicação é vista a partir de duas grandes correntes de estudo. Uma dessas correntes 

pensa a comunicação de forma simples e linear, como fonte que transmite uma informação por meio 
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de um canal, que a leva a um receptor ou destinatário. A segunda vê a comunicação como produção 

e troca de sentidos e, por isso mesmo, a comunicação carrega consigo, além de possíveis problemas 

técnicos, as dificuldades de significação e sentido, afetando a conduta do destinatário e garantindo 

interação.

Diante  dessa  constatação  é  preciso  entender  que  a  língua  compõe-se  de  um  sistema 

complexo de signos e que está presente em todas as atividades humanas. Saussure (2001), considera 

o  signo como o  mais  complexo e  o  mais  utilizado  dentre  os  titulados  sistemas  de  expressões 

sígnicas. Santaella (1983) vê o signo como “uma coisa que representa outra coisa: seu objeto [...]. O 

signo não é o objeto. Ele apenas está no lugar do objeto. Portanto ele só pode representar esse 

objeto de um certo modo e numa certa capacidade” (p. 58) ou, nas palavras de Fidalgo (1999), 

“signo continua a ser tudo aquilo que significa [...] capaz de apresentar uma outra realidade distinta 

de si ao intelecto, estando o signo numa relação de substituição com a coisa significada” (p. 27). 

De acordo com Peirce (2005),  considerado o fundador da semiótica contemporânea,  o 

signo, ou representamen, é qualquer coisa que esteja em qualquer relação com outra coisa, ou seja, 

um signo é aquilo  que de alguma forma representa algo  para alguém, criando na mente  desse 

alguém algo equivalente. 

Em relação aos estudos da línguística do texto, surge Bakhtin (1992), que diz que signo é 

um elemento de caráter ideológico, chegando mesmo a assegurar que todo signo é naturalmente 

ideológico, quando afirma que “tudo que é ideológico possui um significado e remete a algo situado 

fora de si mesmo, [...], tudo que é ideológico é signo. Sem signos não existe ideologia”. (p. 31).

Dessa  forma,  podemos  considerar  a  linguagem,  não  como  um  simples  meio  para 

comunicação e  expressão  de nossas  ideias  e  experiências,  mas como meio fundamental  para  o 

próprio processo de articulação do pensamento, que tem como mediação o signo. Resta lembrar, 

também, que na comunicação hipermidiática, há o uso de formas variadas e distintas de signos e 

símbolos que, entremeados com as palavras da língua, acabam por enriquecerem e, para outros, 

deturparem a convencionalidade dos signos. Pois é possível dizer que signo configura-se em todo e 

qualquer objeto,  som ou palavra que tem a capacidade de representar  uma outra  coisa,  sempre 

portando um sentido e carregando as significações ideológicas da classe social e cultural  a que 

pertence o falante da língua em questão. Os signos são, portanto, instrumentos de comunicação e 

representação,  uma  vez  que  permitem  a  configuração  da  realidade  por  meio  da  língua  e  o 

abalizamento dos objetos que permeiam a existência humana. 
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Toda essa reflexão leva-nos a uma inquietação acerca das diversas condições e situações de 

comunicação, já que esta é inerente à vida social e pessoal do ser humano, confundindo-se, assim, a 

comunicação com a própria vida. 

2 Práticas de leitura e comunicação no mundo contemporâneo

Compreendemos que várias atividades humanas apresentam dificuldades para se definirem, 

e  com relação à  leitura  não é  diferente.  Parte-se,  dessa forma,  para  se  entender  leitura  com a 

percepção do leitor que, ao ler, interage com o texto e produz significados conforme sua bagagem 

sociocultural,  percebe-se  que  a  leitura  também  pode  transformar  essa  bagagem  sociocultural, 

modificando-a.  Além disso,  considerando que os leitores  provêm de meios sociais  diferentes e, 

portanto, possuem diferentes conhecimentos prévios, percebe-se que o significado construído para 

um mesmo texto terá variações de um para outro leitor. 

Nesse contexto, entende-se a importância de se entender leitura como atividade capaz de 

fazer sentido, despertando o interesse do leitor, que, ao interagir com o texto, lança sobre ele suas 

ideias, imagens e representações características de seu universo cultural. 

A leitura,  então,  apresenta-se  mediada  pela  capacidade  do  leitor  para  construir  sua 

aprendizagem enquanto conhecimento a partir das significações do texto lido e preenchido, bem 

como de seus conhecimentos previamente desenvolvidos. Nesse sentido, ocorre leitura na medida 

em que o leitor constrói significados para o texto baseando-se nas interpretações que representam 

suas  visões  de  mundo,  que  são  construídas  na  convivência  em  seu  meio  social  e  cultural  e 

alimentadas por essa convivência. 

É  importante  entender  ainda  que  a  leitura  deve  ser  vista,  principalmente  no  mundo 

tecnológico de hoje, como condição básica de existência no mundo contemporâneo, tornando-se 

indispensável ler com rapidez e criticidade, selecionando as informações e buscando compreensão 

dos fatos para situar-se no mundo que o cerca. 

Koch e Elias (2006) afirmam que o texto só atinge o sentido quando é “construído na 

interação  texto-sujeitos  e  não  algo  preexistente  a  essa  interação”.  (grifo  das  autoras)  (p.  11). 

Também precisamos nos atentar para o fato de que a coerência, segundo as autoras, “não está no 

texto, mas é construída a partir dele, na interação, com a mobilização de uma série de fatores de 

ordem discursiva, sociocognitiva, situacional e interacional” (Ibid, p. 208). Em outras palavras, a 

leitura do texto não acontece de forma passiva.
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Nesse sentido,  convém enfatizar que a leitura de qualquer texto deve sempre levar em 

consideração a situação que envolve o que está sendo lido, pois tal situação pode estar explicitada 

com o  uso  de  palavras  ou  pode  estar  subentendida.  Essa  ideia  tem como  suporte  a  teoria  de 

Vygotsky acerca da interação, em que a leitura, vista como esse procedimento de interação, aparece 

idealizada numa relação de sentido que se processa “entre o leitor (ser individual e social), o texto 

(produto  individual,  determinado  histórica  e  socialmente)  e  o  autor  (sujeito  condicionado 

historicamente) e as práticas sociais e culturais” (PAZ, s/d)

Kleiman  (1989)  concorda  com Vygotsky  (1998)  quando  assevera  que  a  percepção  de 

leitura enquanto interação não ostenta o sentido de algo pronto no texto. Assim, o texto é, também, 

segundo Paz (s/d), “produzido pelo leitor a partir de seus conhecimentos prévios, de seus objetivos 

e de sua ação sobre a materialidade linguística presente no texto”.

A leitura, portanto, apresenta múltiplas interpretações, de acordo com Koch (2008), e não 

um único sentido. Isso porque o significado não está apenas no texto, mas também na interpretação 

que o leitor dá a ela. Esse sentido faz parte de “uma construção que se opera no decorrer do jogo 

interacional (produtor-texto-leitor)” (s/d).Dessa forma, convém lembrar a fala de Vygotsky (1998) 

acerca da relação entre  o pensamento e a  linguagem. Segundo ele,  o pensamento não combina 

perfeitamente  com  o  significado  das  palavras,  uma  vez  que  o  primeiro  avança  muito  além, 

apreendendo os laços entre as palavras de forma muito mais abstrusa,  profunda e completa em 

relação  àquilo  que  entende  a  gramática  da  língua  falada  ou  escrita.  O  pensar  torna-se  mais 

complexo, pois demanda grande esforço para aplicar todo o teor de uma reflexão em uma expressão 

ou discurso linguístico. Por isso, segundo Vygotsky (1998), o pensamento incide na palavra, porque 

a palavra permite a realização e a transmissão do pensamento para outrem, mas o pensamento não 

se reflete na palavra, pois vai além dela.

Vygotsky acredita que, no início a vida de qualquer ser humano, o pensamento não se 

apresenta com possibilidade de ser verbalizado, assim como a linguagem não pode ser vista como 

intelectualizada.  Contudo,  pensamento  e  linguagem  vão  se  entrecruzando  nas  trajetórias  de 

desenvolvimento do indivíduo para determinar formas de procedimentos sociais. Dessa forma, o 

pensamento começa a  se  tornar  verbal  e  a  linguagem torna-se racional,  quando a  criança,  não 

sabendo a palavra a ser usada, pergunta a alguém, que lhe oferece a nova aprendizagem. Assim, 

surgem, segundo o autor, os significados que darão origem a conceitos novos e mais complicados. 

Confirma-se, desse modo, que os conhecimentos prévios, levados pelos jovens à leitura pelo leitor, 

revelam a quantidade e o nível de atividades a que foram expostos em seu convívio sociocultural.  
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Esses conhecimentos são o resultado das realizações culturais oferecidas ao indivíduo durante seu 

período de vivência na comunidade em que esteve (e está) inserido e que poderá levá-lo a diferentes 

processos de desenvolvimento cognitivo, dependendo das formas de pensamento transmitidas por 

meio das palavras..

Com o avanço das tecnologias digitais – principalmente a Internet –  e com as interações 

entre diferentes suportes e linguagens para produção escrita e formas coletivas de construção de 

textos,  é  mais  urgente  ainda  que  haja  uma  preocupação  na  perspectiva  dos  olhares  para  a 

aprendizagem da escrita, tendo em vista sua função social. Afinal, para executar leitura e escrita,  

além dos materiais convencionais como livros, revistas e jornais, entre outros, temos alguns mais 

modernos ligados à Internet: blogs, e-mails, twitter, sites de relacionamentos ou redes sociais, entre 

outras possibilidades.

3 Práticas de leitura e comunicação na cultura digital

Contemporaneamente, ler e escrever têm assumido novos contornos com o advento das 

tecnologias digitais. A leitura e a escrita, hoje, são praticadas também no ciberespaço por meio das 

tecnologias digitais. O ciberespaço configura-se em um novo espaço, onde toda informação pode 

ser digitalizada e coletivizada por meio das redes interconectadas em nível mundial. Ou seja, “é um 

espaço  feito  de  circuitos  informacionais  navegáveis  [em  um]  mundo  virtual  da  comunicação 

informática”39 (SANTAELLA, 2005, p. 46). 

Uma das principais características da comunicação por meio da web é o hipertexto, em que 

cada texto, imagem ou som pode apresentar links, que conduzem a outros documentos que, por sua 

vez,  poderão levar  a  outros  mais  textos,  imagens ou sons  e  assim por  diante,  de  forma que o 

internauta possa escolher o que acessar, conforme interesse próprio. Acredita-se que esse seja um 

dos grandes trunfos de crescimento da Internet e de agrado aos usuários, em especial os jovens: 

poder escolher o caminho a ser seguido, sem a exigência de seguir um trajeto linear.

Essa comunicação no ciberespaço, feita por meio de hipertextos, assimila sons, imagens, 

palavras, signos diversos e links e podem levar a outros documentos, textos, imagens e assim por 

diante, propiciando ao usuário internauta a escolha do que acessar de forma livre e arbitrária.

É necessário, pois, dirigirmos nossa atenção ao ciberespaço, que é, para Santaella (2005), 

“certamente um dos futuros da leitura e da escrita” (p. 8). Sobre isso a autora acrescenta que a 

“impressão  alterou  o  espaço  visual  do  escrito,  possibilitou  o  livro  enquanto  códex,  o 

39 Assim como a escrita, a informática é uma tecnologia que revolucionou o mundo (FREITAS, 2000).
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armazenamento do livro, a biblioteca e depois os suportes de leitura mais rápida que supõe uma 

atenção flutuante como o jornal e a revista”. Acresce-se a isso a , segundo a autora que há também 

uma forma diferente de se proceder com a consulta da tela por meio de “uma série de comandos 

icônicos, o uso do teclado facilitado e complementado pelo  mouse, menus que nos mostram que 

operações podemos ou devemos realizar  (p. 8).

Dessa  forma,  a  leitura  perde,  no  ciberespaço,  sua  linearidade,  convertendo-se  em 

navegação de um leitor que assume uma dinamicidade, pois ele é mais ativo que o leitor em papel.  

Lévy (1999) diz que estamos vivendo uma nova forma de configuração do conhecimento, uma vez 

que esse conhecimento havia se estabilizado a partir da generalização da impressão.

É, pois, uma nova forma de ler, configurada por uma edição especial definida pelo próprio 

leitor com base na interação, pois “o suporte digital está permitindo novos tipos de leitura e escrita e 

pode-se até falar de uma leitura e uma escrita coletivas” (FREITAS, 2000, p. 9), caracterizada por 

“teclar pouco e dizer muito para economizar tempo e comunicar-se rapidamente” (p. 14) numa 

linguagem que, “optando pela rapidez, palavras vão perdendo caracteres” . Assim, segundo a autora, 

são novas possibilidades de ajustamentos para promover economia de movimentos, de tempo em 

que a “entonação é expressa pelos pontos de exclamação e interrogação usados em profusão, pelas 

palavras  em  letras  maiúsculas  que  significam  voz  alta,  gritos  e  pelos  ícones  de  emoção,  os 

“emoticons”, símbolos usados para expressar emoções”. (FREITAS, 2000, p. 15).

Essa  é  a  forma de  comunicação caracterizada  por  Freitas  (2000)  como “uma maneira 

rápida  e  divertida  que  os  internautas  encontram  para  economizar  tempo  e  humanizar  seus 

bate-papos”  (p.  15).  Contudo  é  necessário  que  se  observe  outras  características  notórias  da 

conversação  online,  porque  os  indivíduos  a  utilizam também  para  ironizar,  admoestar,  cobrar, 

recriminar  e  agredir  verbalmente  os  outros.  Assim,  ler  e  escrever  se  confundem  num 

entrecruzamento de relações e interações de um conversar-escrever. 

Para Rocco (1999),  o texto eletrônico da Internet  é um produto verbal diverso do que 

conhecíamos, porque configura um novo tempo e surge veiculado por um novo suporte. Esse novo 

suporte, segundo a autora, influencia na forma de produção, na aparência dos textos e também nos 

processos de apropriação e significação que os leitores dão a eles, porque se trata de textos híbridos 

que, mesmo sendo escritos utilizam os recursos da linguagem oral e dos símbolos, que garantem 

uma aproximação com a naturalidade de uma conversa presencial. 
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Chartier (2002), analisando a relação leitor/escrita na Internet, diz que a leitura na rede é 

como  a  própria  navegação:  “é  uma  leitura  descontínua,  segmentada,  fragmentada”  (p.  23). 

Acrescenta que os leitores precisam vencer essa inquietação ou confusão, com o “desaparecimento 

dos critérios imediatos, visíveis, materiais, que lhes permitiam distinguir, classificar e hierarquizar 

os discursos” (idem). Segundo o autor, o mais difícil é ainda perceber a obra como obra, pois toda 

obra perde sua característica diante de uma leitura descontinuada e que o leitor deve buscá-la a 

partir  de  palavras-chave,  rubricas  temáticas  e  fragmentos  textuais,  sem  que  se  percebam  a 

identidade e a coerência dessa obra. Ou seja, “é ao mesmo tempo uma revolução da modalidade 

técnica da produção do escrito, uma revolução da percepção das entidades textuais e uma revolução 

das estruturas e formas mais fundamentais dos suportes da cultura escrita” (p. 24).

Assim,  conforme  Santaella  (2005),  para  se  praticar  a  leitura  da  linguagem híbrida  da 

hipermídia,  que  está  organizada  em  fluxos  hipertextuais,  é  preciso  conhecer  o  “cartograma 

navegacional” – mapa mental da hipermídia – para transitar pelas infovias, ou poderá perder-se na 

navegação. Além disso, segundo a autora, é preciso entender que na linguagem hipermidiática do 

ciberespaço, vive-se em “interação instantânea e contínua com a volatilidade dos estímulos” (p. 52). 

Ou seja, a linguagem com extrema interação anima o internauta à imersão nos espaços fluidos da 

navegação virtual  ou,  conforme Ramal  (2000,  p.  6),  “seria  mais  adequado falar  de um sujeito 

coletivo, uma reunião e interação de consciências que produzem conhecimento e navegam juntas”, 

já  que,  segundo  Lévy,  (1999),  na  cibercultura40 não  há  constância,  e  sim  volubilidade,  pois  o 

ciberespaço  “são  redes  de  interfaces  abertas  a  novas  conexões,  imprevisíveis  que  podem 

transformar radicalmente seu significado e uso” (p. 102). 

Para  Ramal  (2000),  o  hipertexto  é  subversivo quanto  ao  monologismo,  pois  apresenta 

constante “diálogo entre as diferentes vozes (...) para a construção do pensamento” (p.6). É também 

subversivo com relação ao autor e ao leitor, uma vez que o usuário-leitor pode a qualquer momento 

invadir  e  reescrever  o texto do outrem. É subversivo,  também, em relação à  linearidade,  “sem 

margens, nem início, nem fim, sem percurso estabelecido por antecipação” (p. 6). O hipertexto, 

ainda, subverte quanto à forma, pois o leitor pode alterar imagens, palavras, sons, e também quanto 

à postura física do leitor que, ao sair do livro em rolo, que não lhe permitia qualquer outra atividade 

no momento da leitura, pois tinha de segurá-lo com as duas mãos, ou o livro encadernado que lhe 

exige passar as páginas, passa agora para um texto totalmente maleável. 

40Lévy (1999) define cibercultura como “o conjunto de técnicas (materiais e intelectuais), de práticas, de atitudes, de 
modos de pensamento e de valores que se desenvolvem juntamente com o crescimento do ciberespaço”, segundo ele é 
“o novo meio de comunicação que surge da interconexão mundial dos computadores” (p. 17).
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Assim vivem muitos indivíduos/usuários na contemporaneidade, imersos num mundo de 

textos  e  de  variadas  formas  de  comunicação,  também  pluralizadas  e  moventes.  A interação 

midiática e digital passa a constituir-se numa das formas de relações humanas mais intensificadas 

que  influenciam a  compreensão  e  a  atuação  do  homem no  mundo,  caracterizada  sempre  pela 

diversidade de signos, com variadas e múltiplas leituras e formas de escrita, além da multiplicidade 

de discursos numa mistura de gêneros híbridos para utilização nessa comunicação dialógica com o 

outro e com o mundo. 

Contudo, Santaella (2003) esclarece que as mídias são apenas meios, “suportes materiais, 

canais físicos, nos quais as linguagens se corporificam a através dos quais transitam” (p.3). Isto é, 

enquanto veículos,  as mídias são desprovidas de sentidos e,  se não fossem as mensagens nelas 

inscritas, continuariam assim. Por isso a autora alerta para que o fato de que as mediações sociais 

não  vêm  das  mídias  em  si,  “mas  dos  signos,  linguagem  e  pensamento,  que  elas  veiculam” 

(SANTAELLA, 2003, p. 3). Dessa forma é preciso considerar a influência que as mensagens – elas 

e não as mídias em si – veiculadas com facilidade pela tecnologia digital têm exercido sobre as 

relações socioculturais na sociedade contemporânea, a ponto de afetar severamente as formas de 

comunicação e de aquisição de informação, devido à Revolução Informacional.

É a  essa realidade contemporânea a  que queremos nos  referir  quando percebemos que 

leitores-navegadores,  principalmente  os  jovens  internautas  se  apropriam  com  segurança  e 

maleabilidade do mundo da leitura por meio desse novo tipo de suporte para suas comunicações 

sociais.

4 Habilidades na leitura e na comunicação online

Segundo alguns autores como Prensky (2001), Tapscott (1999), Santaella (2003), Abreu 

(2006), Veen e Vrakking (2009), os jovens são os que mais usufruem das tecnologias digitais para 

comunicação  e  diversão,  desenvolvendo  capacidades  para  busca  e  utilização  de  informações  e 

habilidades  para  comunicar-se  por  meio  da  virtualidade.  No  entanto,  esses  recursos  têm  sido 

responsabilizados  por  afastar  o  jovem  da  leitura,  apesar  de  se  ver  que,  em  situações  sociais 

mediadas  pela  tecnologia,  como orkut,  facebook,  msn, myspace,  blogs  e  outros,  os  jovens têm 

contato com várias formas de leitura e escrita em sua comunicação social aproveitando-se de um 

“novo código” disseminado entre eles. 

Esses  jovens,  que  cresceram  cercados  pela  mídia  digital  e  gozando  os  recursos 

tecnológicos no seu cotidiano, principalmente aqueles utilizados para comunicação interativa, são 
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chamados  por  Tapscott  (1999)  de  Geração  Net  ou  N-Gen  (Net  Generation),  exatamente  pela 

curiosidade demonstrada diante das novidades tecnológicas e pela facilidade em utilizá-las, e por 

Prensky (2001) de  Nativos Digitais, pois “os jogos de computador, e-mail, telefones celulares e 

mensagens instantâneas são parte integrante de suas vidas” (p. 1). Ou seja, são jovens que, por 

acesso  desde  cedo  às  tecnologias  digitais,  demonstram  grande  capacidade  de  apropriação  e 

utilização de seus recursos. Veen e Vrakking (2009), por sua vez, chamam-nos de Homo Zappiens, 

pois, por terem nascido no período do surgimento da Internet  e conseguirem lidar diariamente com 

diversas tecnologias, são multitarefas, fazem muitas atividades ao mesmo tempo e raciocinam com 

agilidade, convivendo com as incertezas e interagindo com os ambientes híbridos da cibercultura de 

forma natural, descontração e autodidatismo, demonstrando familiaridade e facilidade de manuseio, 

entendendo a lógica das máquinas cerebrais, assim como relata Santaella (2003).

De acordo com Toschi (2010), o jovem pode ser protagonista ao escolher o que acessar no 

“mundo  das  mídias  digitais  [que]  oferece  aos  jovens  e  adultos  possibilidades  múltiplas  e 

infindáveis” (p. 173). Segundo a autora, os jovens acessam a Internet sentindo prazer nisso, para 

ela, o computador, como “meio de acesso a conteúdos, altera estes conteúdos e se torna mediação 

no processo de aprender” (p. 177). Assim sendo, a tecnologia acaba por atuar sobre as instituições 

sociais e também educacionais, uma vez que medeia a relação dos jovens com as informações e ao 

conhecimento. 

5 Breves considerações finais

Nesse  contexto,  intriga-nos  saber  como  a  educação  sistematizada  tem  visto  essa 

potencialidade  e  se  aproveitado  dela  para  garantir  aos  estudantes  a  apropriação  das  mídias, 

considerando que a escola recebe esse aluno que têm diversas oportunidades de conhecer essas 

novidades tecnológicas e utilizá-las, às vezes, com grande fluência, fora do contexto escolar.

É importante que aquele que comunica busque adequar-se ao interlocutor, ao contexto, aos 

objetivos e à necessidade comunicativa, de forma articulada, contribuindo para o aprimoramento no 

uso dessa linguagem. Na comunicação online deve-se, ainda, articular as linguagens oral e escrita 

de forma a que elas se complementem, tendo em vista a expressão do sentido pretendido ou do 

sentido conhecido pelo grupo sociocultural a que pertencem. Dessa forma, é possível conseguir 

também produzir novos sentidos para a compreensão do mundo e das relações de interação com o 
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outro – ou com os outros – no mundo, numa comunicação que exige renovação da linguagem a ser 

utilizada, como é próprio a qualquer código linguístico. 

Nessa perspectiva, caberia às instituições educacionais, assim como a toda a sociedade, 

considerar as formas de uso da leitura e comunicação online, estabelecendo um ponto de partida 

para  o  questionamento  de  suas  práticas  digitais  e  do  estabelecimento  de  bases  para  atividades 

mentais que permitam o seu desenvolvimento intelectual e não a cristalização dessas práticas. 
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TEXTOS E INTERTEXTOS DA LEITURA NUMA ESCOLA DE ENSINO 
FUNDAMENTAL

Marileide Alves Rocha41

Resumo: Este texto é um relato de um experimento com a leitura do texto literário em uma escola pública municipal de  
segunda fase do ensino fundamental, no município de Senador Canedo, em Goiás, no decorrer de 2010. Nesse local  
havia muitos livros literários, entretanto os alunos não tinham acesso às obras que estavam guardadas sob a alegação de  
serem de uso do ensino médio. Nesse contexto, o desafio foi fazer com que os livros guardados chegassem às mãos dos 
alunos.  Para isso, fez-se urgente trabalhar a formação do gosto pela leitura e a cobrança por ela, não poderia ser  
convencional. A ação foi a de trabalhar com textos diversificados, com o objetivo de que o leitor tivesse contato com  
um número maior  de obras,  possibilitando-lhe a expansão do universo de leitura e  criticidade,  induzindo-o para o 
mundo das letras de forma prazerosa, a fim de interferir de forma positiva na realidade local. 

PALAVRAS-CHAVE: Leitura; literatura; escola.

Sou professora de Língua Portuguesa, lotada na escola Vovó Dulce, situada no Jardim das 

Oliveiras, município de Senador Canedo, estado de Goiás. Nesse relato reflito sobre como o desejo 

de trabalhar a leitura do texto literário na escola, de forma variada, surgiu.

 Durante minha pesquisa de mestrado em 2007, quando trabalhava com o ensino de jovens e 

adultos, no período noturno, buscava indagar sobre o ensino da leitura na escola pública. Assim, 

realizei um levantamento de dados por meio de questionário, com alunos do ensino fundamental, do 

6º ao 9º ano, do turno matutino, como também com professores de português. Nesse levantamento o 

professor de Língua Portuguesa escolhia quatro alunos de cada turma: dois meninos e duas meninas 

para responderem o questionário. 

A  análise  dos  dados  ali  levantados  levou-me  à  percepção  de  que,  embora  houvesse 

incentivos  para  a  leitura  por  parte  dos  professores,  os  alunos  não se  lembravam do que  liam. 

Quando se lembravam mencionavam alguns contos de fadas universais tradicionais ou o nome de 

duas escritoras famosas, mas não suas obras. Esse aspecto levou-me a ponderar que as lembranças 

desses contos talvez fossem resultado de um trabalho com a leitura, de forma marcante, nas séries 

iniciais ou talvez os textos não necessitassem de mediação para serem compreendidos. Hoje, ao 

refletir sobre esse aspecto entendo que as lembranças, dos alunos, de determinados textos pode ter 

41 Marileide Alves Rocha. Mestre em Teoria Literária: Práticas e Recepção de Leitura. Departamento de Teoria 
Literária. Universidade de Brasília. marileidealvesrocha@yahoo.com.br.
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explicação no que Bakhtin (2006, p.102) denomina de interação verbal ou diálogo que pode ser “a 

compreensão como forma de diálogo na forma de tomada de posição ativa a propósito do que é dito 

e compreendido”, estabelecendo dessa forma o diálogo entre o aluno e o texto.

Estava ali um problema que merecia ser investigado. Também percebi que, nas séries finais, 

os livros disponibilizados para a leitura dos alunos eram, em sua maioria, da coleção Literatura em 

Minha Casa42. Certamente, esta é uma coleção de gosto inquestionável, mas que não exercia atração 

nos  meninos.  Alguns  desses  livros  já  haviam  sido  lidos,  várias  vezes,  pelo  mesmo  aluno. 

Vislumbrei,  nesse  contexto,  que  a  escola  nutria  certo  desânimo com relação  à  leitura,  embora 

houvesse incentivo por parte dos professores.

Ante esse cenário e  com base nas  orientações baseadas  em Bakhtin,  pude depreender  o 

problema a ser estudado a partir da seguinte indagação: por que os alunos se lembravam dos contos  

universais e não dos contemporâneos? Assim, fazia-se importante entender o que teria acontecido.

Quando terminei o mestrado continuei trabalhando na sala, ou melhor, no depósito de livros 

didáticos  onde  ficam  os  armários  com o  acervo  literário.  Esse  local,  obviamente,  não  é  uma 

biblioteca,  porque segundo Baldi  (2009,  p.  17)  uma biblioteca  deve  ter  uma estrutura  física  e 

material adequados para tal fim; deve ser batizada com o nome de algum autor que tenha uma 

relação com os alunos ou a comunidade; além de possuir um acervo de qualidade e diversificado. 

A rigor, esse não é o caso da escola pesquisada, cuja instalação física e material mais se 

assemelha um “depósito de livros” do que a uma biblioteca. A sala também era utilizada para as 

aulas de reforço para crianças e adolescentes com dificuldade de leitura. Foi nesse espaço restrito 

que brotou a idéia de trabalhar os textos literários com o objetivo de formar leitores fazendo uso de 

uma leitura prazerosa. O prazer, nesse contexto, não pode ser visto não como ato obrigatório, mas 

puro entretenimento. 

Surgiu,  então,  a  oportunidade  de  buscar  respostas  para  as  questões  que  tanto  me 

inquietavam: Encontrei-as na definição de enunciação de Bakhtin (2006, p,116) “a enunciação é o 

produto  da  interação  de  dois  indivíduos  socialmente  organizados  e,  mesmo  que  não  haja  um 

interlocutor  real,  este  pode  ser  substituído  pelo  representante  médio  do  grupo  social  ao  qual 

pertence o locutor”. 

Tais inquietações encontraram na mediação do professor uma possibilidade de estabelecer 

comunicação  ou  entendimento  entre  o  aluno  e  o  texto.  Para  isso,  busquei  apoio  na  teoria  da 

42 Livros do Programa Nacional de Biblioteca na Escola criado em 1997.
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enunciação  de  Bakhtin  (2006)  colocando-me  como  mediadora,  levando  em  consideração  que 

mediador da leitura pode ser uma pessoa que se interpõe entre o leitor e o texto, na tentativa de 

estabelecer uma possível comunicação entre ambos. 

 Durante o desenvolvimento do trabalho, notei que havia muitos exemplares de livros de 

excelente  qualidade  enviados  pelo  FNDE43. Eles  ficavam  guardados  porque  as  pessoas  que 

trabalharam naquele espaço achavam que alguns deles não eram adequados para os alunos, como 

mencionado anteriormente. Além disso, era entendido também que tais exemplares nas mãos dos 

alunos estragam ou perdem. Outros achavam os textos difíceis de serem compreendidos ou que 

alguns deles eram extensos. Nesse sentido, estavam ali meus desafios:  encontrar caminhos para 

fazer chegar uma maior quantidade e variedade de obras até as mãos das crianças; fazê-las ler de 

forma a despertar o interesse pelos conteúdos, a ponto de se lembrarem do que haviam lido. Por 

isso, resolvi instigar a leitura de textos literários, sem cobrança didática.

Mas, como não escolarizar a leitura dentro de uma escola? A minha angústia com relação a 

esse aspecto não é um sentimento solitário. Leal (2006, p.265), no livro A escolarização da leitura  

literária, menciona que esse procedimento vem sendo debatido e refletido por vários educadores que 

se angustiam diante da dificuldade de trabalhar a literatura na escola, bem como de contribuir para 

que os alunos se tornem leitores voluntários e autônomos. Pensando nessa angústia encontrei em 

Magda Soares (2006, p. 22) a resposta seguinte: “Não há como evitar que a literatura infantil e 

juvenil,  se  torne  “saber  escolar”.  O  que  podemos  fazer  é  refletir  sobre  formas  adequadas  de 

escolarizá-la  com práticas  que  a  aproxime  do aluno  para  não  estabelecer  nele,  uma aversão  à 

leitura”.

Minha decisão estava ancorada na reflexão dessa escritora,  e assim entendendo, um dos 

procedimentos adotados foi o de encontrar uma forma adequada e prazerosa de escolarizar a leitura, 

a fim de possibilitar maior quantidade e variedade de livros nas mãos dos alunos, mas primando 

pela satisfação e qualidade.

 De  gêneros,  autores  e  editoras  diversificados,  os  livros  enviados  pelo  FNDE  foram 

utilizados para desenvolver essa prática com a leitura. Dessa forma, retomamos os ensinamentos de 

Magda  Soares  quando  ela  diz  que  “uma  seleção  limitada  de  autores  e  obras  resulta  em  uma 

escolarização inadequada,  sobretudo porque se  forma o conceito  de  que  a  literatura  são certos 

autores e certos textos, provocando o desconhecimento, pela criança, daqueles autores e obras que a 

escola não  privilegia ( Soares, 2006, p. 28)”.

43 Fundação Nacional de Desenvolvimento da Educação, Autarquia vinculada ao Ministério da Educação
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A tarefa seguinte era atrair os alunos para o local onde estavam guardados os livros. Mas, 

por  esse local  não  ser  agradável,  pois  não havia  espaço físico  adequado como mencionado.  O 

atrativo teria  que ter  um apelo forte  para levar  os estudantes a  fazerem do local,  um ponto de 

encontro e bate papo cujo tema era os textos lidos ou livros escolhidos por eles. Para isso, teria que 

buscar um caminho de sedução para aproximar o aluno dos textos, porém, estava consciente que a 

mediação entre o leitor e um texto pode ocorrer em vários momentos. Na maioria das vezes, o que 

se imagina é que o professor possa exercer essa mediação, uma vez que, em sala, apresenta um 

texto  ou  um livro  aos  alunos,  propõe a  leitura  e  discute  várias  interpretações  que  aquela  obra 

suscita. Mas, no caso específico dessa Escola, a situação era diferente os alunos iam à “biblioteca” e 

ali discutiam, debatiam, trocavam impressões e leituras comigo. Nesse caso, imagino que estava 

intervindo, aproximando, mas não facilitando o diálogo entre o aluno e o texto, enfim exercendo 

uma  mediação.  Minha  intenção  era  auxiliar  o  aluno  no  desenvolvimento  de  competências  e 

habilidades de leitura para que ele pudesse desvendar possibilidades que o levasse à apropriação do 

texto, dando sentido, forma, consistência àquele conteúdo, confirmando assim o entendimento do 

que havia lido. 

O trabalho com a literatura, envolvendo estudantes que não possuem o hábito de ler, é um 

ato difícil, porque o professor necessita fazer a mediação e a sedução para que os alunos leiam o 

maior número de obras que ainda não conhecem. Essa mediação necessita despertar a curiosidade 

para o desconhecido. Nesse aspecto, minha atuação era difícil porque havia decidido que começaria 

pelos  textos  de  Monteiro  Lobato,  já  que  os  professores  consideram  esses  textos  longos  e 

enfadonhos. Essa escolha foi planejada e se justifica por ter encontrado, no armário destinado aos 

professores, uma caixa com vários livros quase intactos desse autor.

Para despertar o interesse dos alunos por Lobato, fiz cartazes curtos, imitando os anúncios 

de fast foods. Neles anunciei a presença do escritor na escola. Agi como se ele estivesse vivo. Esse 

artifício levou vários curiosos para o local onde os livros estavam guardados.  A “biblioteca” ficou 

cheia de alunos querendo saber quem era Monteiro Lobato. Eu dava explicações, oferecia os livros. 

Falava um pouco sobre o escritor. Os alunos iam e vinham com livros de Lobato nas mãos. Sendo 

os textos um pouco extensos como mencionado, estipulei o prazo de devolução dos livros em uma 

semana. A partir daí, vi que teria chance de mostrar outras obras, mas que poderia agir como em 

uma lanchonete de fast food e não como em uma biblioteca convencional. O “lanche”, ou melhor, 

os livros deveriam ser apresentados como uma novidade “quentíssima”, saindo “do forno” naquele 

instante. Todo dia, na caixa de livros surgia uma novidade, anunciada como se fosse “a melhor coisa 

do mundo”. Para mim estava sendo uma experiência nova porque tinha que ler tudo que sugeria aos 
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estudantes a fim de evitar equívocos a partir da “ideia de que basta colocar o texto na mão do aluno, 

ordenar a leitura e, consequentemente, a leitura acontecerá” (Leal, 2006, p.265). 

Nesse aspecto, meu crescimento, como leitora, foi tão grande quanto ao dos alunos porque 

adquiri  o  hábito  de  ler  todos  os  exemplares  antes  de  oferecê-los  para  empréstimo.  A minha 

intervenção  indicando  esse  ou  aquele  texto,  que  li  realmente,  falando  sobre  características  de 

personagens ou comentando sobre o processo de construção da obra, provocou um movimento que 

ouso chamar de “animado” porque incentivou e as idas e vindas dos alunos à “biblioteca” mudando 

o humor do “ambiente”.

 A escola que era monótona, ou seja, sem opção de lazer, biblioteca e quadra de esporte, 

tornou-se animada. Os alunos começaram a ler os livros dentro da sala. Às vezes, solicitavam a esse 

ou aquele professor permissão para devolver o livro e ali  ficavam discutindo a respeito do que 

haviam lido. O vaivém chamou a atenção da coordenadora de turno. Houve muita reclamação no 

sentido de que os alunos estavam lendo durante as aulas e que saíam da sala de aula para devolver 

ou pegar livros. Então, a coordenação, a bem da disciplina e organização da escola, estipulou que os 

livros só poderiam ser locados para empréstimo durante os quinze minutos do recreio. Consegui 

com isso o que mais queria: transformar aquele espaço em ponto de encontro, mesmo sendo por 

quinze minutos.

Muitas vezes, percebia que o aluno não havia lido o livro locado. No entanto,  não podia 

cobrar a leitura. Por isso, mudei de tática, passando a fazer comentários sobre os textos, dando 

opinião; comecei a usar, literalmente, a hipérbole para classificar as personagens, atitudes ou tema 

da história.  Fazia  “malabarismos” para que os alunos se sentissem curiosos  pelos  assuntos  dos 

textos. Nesse tempo, já havia diversificado autores e obras. Comecei a colocar na caixinha uma 

verdadeira  seleta  de  textos:  desde  poesias  até  os  contos  contemporâneos.   Os  alunos  liam, 

comentavam entre si e algumas obras já chegavam com um locador pronto para levá-las para casa. 

Muitos livros sequer voltavam para a caixa de amostra porque o rodízio das obras era grande entre 

os estudantes.

No começo do trabalho tentei colocar os textos na caixa de amostra por gênero. Não deu 

certo porque, quando colocava poesia, os alunos estavam desejosos de ler contos ou crônicas. E eu 

não  estava  numa situação  que  pudesse  barganhar  o  desejo  do  aluno,  sob  pena  de  afastá-lo  da 

“biblioteca” e perdê-lo como leitor. Comecei a diversificar os gêneros e autores. Notei que havia 

dado certo. Então, de janeiro a novembro de 2010 houve uma movimentação de algumas obras 

literárias que considero satisfatória, já que algumas, jamais tinham saído do armário destinado à 
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leitura dos professores. Todo esse movimento foi registrado em um caderno simples que chamo de 

“caderno de empréstimos de livros”. Nele está anotado o dia da locação, nome do aluno, nome da 

obra, data de devolução.

 A intenção  era  trabalhar  diversos  autores  para  conseguir  provocar  os  vários  sentidos, 

possibilitar a percepção crítica e o diálogo do leitor com outros textos ampliando o repertório de 

leitura.

Desse ponto de vista,  estava procurando não ver a utilização e a recepção da leitura da 

literatura dentro da escola apenas como forma de recreação, nem trabalhá-la como possível roteiro 

de fichas de leitura que transitam apenas na superficialidade do texto. Por isso, não utilizei como 

critério de seleção os chamados “bons” textos em detrimento dos “ruins”. Meu interesse residia em 

apresentar, de forma clara, uma prática compartilhada e se possível transformadora. Para isso, optei 

por trabalhar os conflitos e distorções, que surgissem, procurando não mascarar, mas recuperá-los, 

discutindo com o leitor as várias possibilidades que um texto pode trazer. 

Essa  prática  sobre  a  palavra,  na  qual  o  leitor  pode  construir,  criticar  e  transformar  as 

ideologias, traz um sentido de prazer não apenas pela satisfação de certas necessidades de fantasia, 

mas também pela aprendizagem significativa da leitura. Desse modo, é possível aprender a gostar 

de ler textos de qualidade literária (e gostar de aprender) porque saber e prazer não se excluem. 

Ambos requerem a leitura em sua plenitude. A essa mistura de prazer e aprender denominei de 

“trivial”,  termo  que  tomei  emprestado  da  professora  Magnani  (2001),  e  que  ela  define  como, 

entretenimento e curiosidade dosados cuidadosamente.

No entanto, ao ler um texto o leitor pode não estar numa situação de comunicação verbal, ou 

seja, dentro da dicotomia língua – comunicação verbal (compreensão). O ato de ler, nesse contexto, 

talvez se encontre totalmente descolado da realidade, tornando-se simples unidade virtual de uma 

“língua” que existe em um texto literário, tendo como base da enunciação, a oração escrita. Essa 

nuança  fez  com que  eu  buscasse  nas  orientações  de  Bakhtin  (2006)  uma  ponderação  sobre  a 

dicotomia “língua - comunicação verbal”. O autor destaca que o texto escrito (discurso) pode ser 

uma oração entendida como “unidade de língua” e por isso não mantém relação com qualquer 

discurso  anterior  ou  posterior.  Nesse  caso,  a  oração  seria  uma  abstração  não  inserida  em um 

discurso  (texto),  servindo  apenas  para  a  divisão  das  partes  lidas  e  entendidas  enquanto  partes 

isoladas pelo leitor no ato de ler. Com base em tal perspectiva, entendi que talvez um discurso 

escrito não garanta ao leitor, a capacidade de entender o outro ou suas ideias colocadas num texto 

porque muitos deles exigem mediação.
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Portanto, o discurso não pode ser encarado simplesmente como texto. Se assim o fosse, a 

oração  constante  ali  seria  suficiente  para  dar  conta  da  função  discursiva  –  comunicativa  da 

linguagem, não necessitando de um mediador para explicitar o referido discurso, ou seja, o texto 

lido.  Como o discurso transcende o texto,  não expressa qualquer  juízo de valor  e  só pode ser 

entendido numa constituição ideológica, histórica e social do leitor; eis o porquê da importância da 

linguagem na formação do juízo crítico das pessoas e também da necessidade de sua compreensão, 

seja em um texto ou em uma ação comunicativa entre duas ou mais pessoas.

Levando em consideração os aspectos discutidos,  considero que o ensino da leitura tem 

relação direta com práticas que envolvem a comunicação verbal porque os alunos leitores ou não 

necessitam participar das práticas sociais de forma plena. Para tanto, torna-se indispensável que 

consigam contextualizar aquilo que apreendem na leitura; então é importante que o conhecimento 

linguístico adquirido na escola seja transferido sob a forma de compreensão para o mundo real. É 

por  meio da comunicação verbal  que o leitor  consegue entender  o mundo e a  sociedade.  Essa 

compreensão é assim definida por Bakhtin (2006, p.127) 

O livro, isto é, o ato da fala impresso, constitui igualmente um elemento da 
comunicação  verbal.  Ele  é  objeto  de  discussões  ativas  sob  a  forma  de 
diálogo e, além disso, é feito para ser apreendido de maneira ativa, para ser  
estudado a fundo, comentado e criticado no quadro do discurso interior, sem 
contar  as  reações  impressas,  institucionalizadas,  que  se  encontram  nas 
diferentes esferas da comunicação verbal.

Assim  entendendo,  baseei  meu  trabalho  na  proposta  dialógica  “bakhtiniana”  do 

reconhecimento  das  propriedades  do  diálogo  entre  leitor  e  texto  com  objetivo  de  permitir  a 

apreensão de uma linguagem viva; nesse caso,  seria a compreensão dos diferentes diálogos em 

diferentes estilos dentro do gênero literatura.

Quando iniciei o projeto de leitura na escola, tinha consciência de que minha prática não era 

neutra. Ela envolvia opções conscientes ou não. Para realizar o trabalho tive que pensar no presente 

histórico em que a escola estava inserida, nos alunos e em mim. A partir dessa premissa, foi possível 

desenvolver a leitura da literatura para alcançar os avanços qualitativos que tanto almejava. No 

entanto,  com todo esse esforço,  percebi  que os alunos dos 8º e 9º anos frequentavam pouco à 

“biblioteca”. Eles não nutriam interesse pelos livros literários. Resolvi fazer uma jogada: comprei 

três exemplares da saga  Crepúsculo44. Dois ofereci para empréstimo e o outro doei para a escola 

premiar uma aluna do 9º ano como “leitora revelação”. A ação utilizada deu resultado. Todos se 

interessaram pelo livro.  Então, estipulei que só o tomaria emprestado aquele aluno que colocasse o 

44 Best seller de Stephenie Meyer sobre vampiros.

                                                           Sumário                                                     188



nome numa lista de espera e tivesse lido outras obras da biblioteca. Mesmo com essa iniciativa, as 

séries  finais  do  ensino  fundamental,  dessa  escola,  leram  pouco.  Eu  teria  que  analisar  todo  o 

processo de oferta de livros para locação e encontrar uma estratégia que seduza os alunos das séries 

finais.

Em decorrência do contexto citado anteriormente, ficou ressaltado o óbvio: pode-se aprender 

a ler e a gostar de ler textos de qualidade literária. A passagem da quantidade para a qualidade de 

leitura não se dá por milagre. Ela pressupõe um processo de aprendizagem, mesmo na escola, local 

onde ocorrem estímulos e desestímulos com os quais nós professores e alunos lidamos no dia a dia. 

Atuando como mediadora, percebi que cabia a mim romper com o que estava estabelecido como 

ensino da leitura da literatura ali, naquele ambiente. Para isso, foi necessário compreender que tipo 

de concepção de escola e de sociedade eu queria. Pude perceber que a formação do leitor envolve a 

diversidade como princípio norteador dos critérios de seleção e utilização dos textos e da reflexão 

sobre  a  formação  do interesse  dos  alunos  pelos  livros.  Foi  preciso  também entender  que  esse 

processo não ocorre de forma automática; envolve as histórias da leitura do leitor e do texto. O 

trabalho com a leitura  da literatura deve  levar  em conta  que a  criança  e  o adolescente  podem 

empreender a busca pessoal pela  alegria de vitória sobre cada obstáculo superado no processo de 

leitura e, a partir daí, se autoafirmar como um leitor crítico e atuante em sua própria realidade ou 

não.

O trabalho com a leitura permite aprender que, enquanto processo de conhecimento, ela é 

decorrente da opção pela diversidade; diz respeito, ainda,  ao ajuste dessa ação à capacidade de 

apreensão do leitor ao enfrentar desafios novos como possibilidade de sentir-se satisfeito ao ler, 

entender  e  transcender  um  texto,  bem  como  sentir  que  o  prazer-fruição  pode  fazer  vacilar  a 

consistência do prazer e as bases históricas, culturais, sociais e psicológicas. Tais elementos fazem 

do leitor um guerreiro em busca dos significados que podem lhe render sabores e dissabores ao 

longo da caminhada.

No  percurso  do  trabalho,  aprendi  a  procurar  a  diversidade  de  enredos,  procedimentos 

narrativos, gêneros, linguagens, autores e métodos para poder romper com a limitação do totalmente 

conhecido e levar o leitor, através da busca de significados, a ampliar seus horizontes.

Entendi, entre outros fatores, que as leituras de que o aluno gosta podem ser trazidas para a 

sala de aula como ponto de partida para a reflexão, diálogo, análise, comparação com outros textos. 

Esse trabalho pode ser feito até com uma literatura  trivial, como a saga  Crepúsculo ou  Tio, me 
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compra um papai45.  Livros estes pelos quais os alunos demonstram grande interesse. Quando me 

refiro à literatura trivial, penso no que Maria do Rosário Magnani (2001, p.85) entende por  isso, ou 

seja, “aquela que é colocada como mercadoria, que se define em função do público e das condições 

de sua atualização, ou seja, o valor de troca condicionado pelo valor de uso”.

            Observando o interesse dos alunos pelas obras mencionadas acima e refletindo sobre o que 

chamou minha atenção no início da pesquisa: o fato de que os alunos se lembrarem de determinados 

contos  de fadas;  não  se lembrarem dos textos  contemporâneos;  acredito  haver  encontrado uma 

possível  resposta  em Magnani  (2001,  p.95)  quando  ela  comenta  que  a  trivialidade  aplicada  à 

literatura mobiliza  a  consciência  e  a  sensibilidade  do leitor  passando conteúdos  informativos  e 

procedimentos literários como únicos e verdadeiros.

A reflexão  da  escritora  me  levou  a  ponderar  que,  provavelmente  os  contos  de  fadas 

permitam a retenção do enredo por ser linear; já os contos contemporâneos necessitam de um leitor 

que  entenda,  reflita,  questione,  compare e  transcenda o texto.  Nesse  caso,  ele  necessita  de um 

mediador  que o ajude a compreender  o texto.  A compreensão do que é  lido pode levá-lo a  se 

lembrar do enredo. Quando não há um mediador é compreensível o leitor preferir um texto trivial a 

outro mais elaborado. Nessa perspectiva, percebi também a possibilidade de utilizar, ou não esse 

tipo de livro para conseguir que o aluno se aproxime de uma obra mais complexa, desde que, para 

tanto, tenha propósitos claros.  

Penso ter entendido o motivo de os alunos, sujeitos da pesquisa de mestrado, se lembrarem 

dos  contos  de  fadas  e  preferirem ler  obras  triviais  em detrimento  de  textos  mais  elaborados. 

Compreendi que posso utilizar, ou não, esse tipo de literatura para conseguir que os estudantes se 

aproximem de obras mais complexas. Ainda em relação a esse assunto Magnani (2001, p.138-139) 

comenta que

O estudo crítico e comparativo do texto como um todo se apresenta como 
uma forma de desmistificar e desautorizar modelos, de recuperar o prazer de 
saber que há muitos jeitos de ler e que não são casuais; de perceber que o  
prazer não compra em lojas, nem é automático, mas depende da emoção e da 
percepção mais ou menos clara do trabalho particular  de linguagem e de 
formas, e tampouco é incompatível com o saber; que a leitura é novidade e 
ruptura e só será agente de transformação na medida em que for resultado e 
lugar de transformação.

            É gratificante inferir que a escola estava se transformando num agente promotor de leitura. 

Nesse processo, alguns alunos sentiram necessidade de trabalhar o texto e perceberam que o tempo 

45  Texto que enfoca o menor abandonado de Deurides Santos.
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estipulado para ficar na “biblioteca” era pouco. Eles pediram e a direção da escola permitiu que 

tivéssemos duas oficinas de leitura da literatura e contação de histórias. As oficinas aconteceram de 

quinze em quinze dias, com a participação de vinte alunos de séries variadas. Desses vinte alunos, 

onze decidiram contar histórias. O Grupo se autodenominou de “Tecedores de Palavras”, título em 

homenagem ao escritor Manoel de Barros. Um dos autores descobertos pelos alunos e que antes era 

distante por não entenderem os textos, agora tão próximo por se sentirem coautores dos textos do 

escritor.

As oficinas eram realizadas sem um local definido e, às vezes a atividade acontecia embaixo 

de uma árvore, no pátio da escola. Quando isso ocorria, era uma delícia para quem estava na oficina 

e motivo de curiosidade para quem ficava na sala. Nessas oficinas, os alunos escolhiam os textos 

para  recontar  de  forma  oral  memorizada  ou  tendo  o  livro  como  suporte.  Nesse  exercício 

aparentemente  simples,  os  estudantes  iam  melhorando  a  percepção,  concentração,  além  de 

aprenderem a ouvir uma narração, criticar com responsabilidade e aceitarem críticas. 

Então,  o  que  se  aprende com a  arte  de  contar  histórias?  Inspirada  na  teoria  de  Regina 

Machado (2004), é possível afirmar que, ao ouvir uma história, o leitor vivencia uma experiência 

única no instante da narração: surge uma construção imaginativa que se organiza fora do tempo da 

história cotidiana, no tempo do “era”. Tal experiência diz respeito à universalidade do ser humano e, 

ao mesmo tempo, à existência pessoal como parte dessa universalidade.  Uma história só existe 

quando é contada ou lida e se atualiza para cada ouvinte ou leitor. Segundo Regina Machado (2004, 

p.23) a fórmula do “era  uma vez permite que a singularidade do momento da narração unifique o 

passado mítico com o presente único daquela pessoa que a escuta. É a história dessa pessoa que se 

conta para ela por meio do relato universal”.

Após uma sessão de histórias e ao relatar como foi à experiência de ouvir um determinado 

conto,  cada pessoa mostra que ouviu “um” conto,  o seu.  Algumas coisas chamam sua atenção, 

outras não. A reação de cada ouvinte é particular alguns se colocam como personagens do conto e 

nesse  papel  vivem suas  aventuras;  outros  observam o cenário  como alguém que  vê  de  fora  o 

desenrolar da trama; outros ainda se emocionam e se perguntam sobre a adequação de tal ou qual 

episódio e assim por diante. O importante é que o conto estabelece uma conversa entre sua forma 

objetiva - a narrativa- e as ressonâncias subjetivas que desencadeia, produzindo um determinado 

efeito particular em cada ouvinte. As imagens do conto acordam, revelam, alimentam e instigam o 

universo de imagens internas que, ao longo de sua história, dão forma e sentido às experiências de 

uma pessoa no mundo.
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Nos tempos contemporâneos o ser humano tem necessidade de transitar compreensivelmente 

pelo mundo “além das aparências”. Cansado do ilusório apelo da “realidade”, o homem moderno se 

pergunta como significar sua relação com um mundo de padrões, regras e tarefas que sinalizam 

estradas reais com placas onde se lê: “à direita” ou “esquerda”, “siga”, “pare”, “perigo. No conto há 

um mundo  de  ficção,  nele  não  há  placas  que  desafiam a  curiosidade,  encorajam a  paixão  ou 

apontam para o sentido de percorrer,  seja  qual  for  a  trilha escolhida.  O sentido está  além das 

aparências,  em pistas que se ocultam em um determinado tipo de árvore,  na beleza do sol,  no 

perfume de certo conjunto de flores, na fumaça que vem da chaminé de uma cabana no meio de 

uma floresta.

A contação  de  história  é  uma  arte  e  como  tal  permite  o  trânsito  compreensível  pelos 

significados  fundamentais  da vida  humana.  O contar  histórias  e  trabalhar  com elas  como uma 

atividade em si, permite um contato com inúmeras imagens internas que podem abrir possibilidades 

para a resolução de questões que estejam internalizadas. Nesse, aspecto, a experiência pessoal de 

valores humanos fundamentais pode ser exercitada no contato com uma narração oral, uma vez que 

podem produzir efeitos diferentes em quem ouve, porque trabalha a imaginação. 

As ações no projeto em questão não tiveram intenção de escolarizar a leitura, se o fez teve 

na narração de histórias um apoio para transformar o trabalho o mais lúdico possível.  Vale ratificar 

que o objetivo do projeto foi o de ampliar o repertório de leitura do corpo discente. Esse objetivo 

não foi alcançado com plenitude porque os alunos dos 8º e 9º anos não se renderam aos encantos 

nem da leitura, nem das oficinas. Esse seria mais um problema para ser discutido no final do projeto 

para que se encontre um caminho para aproximar os livros, os textos, a leitura das séries finais do 

ensino fundamental. Entretanto, penso que, para efeito pedagógico, o importante não é apenas saber 

qual o efeito que os contos exercem sobre cada leitor ou ouvinte, mas entender que para cada um 

deles a história traz a oportunidade de organizar suas imagens internas de forma que façam sentido 

para a pessoa naquele momento. Tenho consciência de que recontar um texto através da narrativa 

oral é, em princípio um meio para se conseguir um fim.
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UMA MEDIAÇÃO ENTRE A CRIANÇA E O LIVRO LITERÁRIO

Priscila Cardoso Vieira46

Jamesson Buarque de Souza (Orientador)47

Resumo: Este trabalho tem como objeto de estudo a relação entre crianças do Ensino Fundamental e o livro literário. É 
sabido que, em muitos casos, a maneira com que o livro literário chega até elas é inadequada. Os professores nem 
sempre fazem uma boa seleção, que permita a fruição por parte das crianças. Sabemos também que problemas como a 
falta de incentivo em casa afastam bastante os alunos da leitura. Procuramos observar como a criança reage diante de  
um texto literário tendo um mediador para levá-las até ele. Utilizamos leituras de poesia em corpo de voz para chamar a 
atenção ao texto como objeto estético. Posteriormente realizamos um pequeno sarau a fim de permitir que as crianças 
escolhessem o que  gostariam de  ler  em voz alta.  O espaço  que  selecionamos  para  nossa  prática  trata-se  de  uma 
instituição filantrópica chamada Solar  Maria de Nazaré.  Preferimos um espaço dessa ordem porque teríamos mais 
autonomia para realizar nosso trabalho. Outro fator que contou positivamente para nossa escolha foi o fato de o Solar 
possuir  uma  biblioteca.  As  crianças  podem  fazer  empréstimo  sempre  que  desejarem.  Isso  foi  importante  porque 
queríamos observá-las em contato com o livro. Nosso principal intuito é promover um incentivo à leitura e torná-las  
usuárias da bibliotecade que dispõem. Buscamos como embasamento teórico Antonio Candido, ao discorrer sobre o 
direito à literatura, Ângela Lago, Ivanda Martins, Daniel Pennac e CyanaLeahy-Dios.
Palavras-chave: leitura literária, mediação, educação básica

Ivanda Martins, ao falar sobre o ensino da literatura, coloca-nos diante de um problema: 

No ensino médio, a sistematização de certos conceitos específicos da teoria 
e crítica literárias precisa alcançar maior profundidade, exigindo-se do aluno 
um repertório  mais  amplo  de  leituras  e  o  conhecimento  da  organização 
estética  da  obra  literária.  A carência  de  noções  teóricas  e  a  escassez  de 
práticas de leituras literárias são fatores que contribuem para que o aluno 
encare  a  literatura  como  objeto  artístico  de  difícil  compreensão.  Essa 
situação  é  certamente  herança  das  lacunas  do  ensino  fundamental. 
(MARTINS, 2006, p. 84)

Conscientes desse problema, optamos por desempenhar nosso estudo com crianças que estão 

cursando o Ensino Fundamental. Nosso foco recai sobre o ensino da literatura por sabermos que o 

livro literário sofre algumas rejeições, por parte de alunos de todas as idades. São vários os fatores 

que causam essa rejeição, afinal, um leitor necessita de formação para que ele possa se encantar e se 

tornar íntimo com o universo da leitura.Nosso trabalho não ocorreu em escolas regulares, isso por 

conta da burocracia que, muitas vezes, encontramos nesse ambiente enquanto pesquisadores. Para 

46 Mestranda em Literatura pelo programa de Pós-graduação em Letras e Linguística pela Universidade Federal  de 
Goiás. Contato: floreanausea@gmail.com

47Professor doutor de Teoria da Literatura e de Ensino de Literatura na Faculdade de Letras da Universidade Federal de  
Goiás, onde atua tanto no programa de graduação quanto no de pós-graduação. Contato: jamessonbuarque@gmail.com
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que pudéssemos desenvolver  nosso plano de pesquisa com autonomia,  procuramos por  alguma 

instituição que recebesse crianças e que contasse com uma biblioteca. O Solar Maria de Nazaré, 

local escolhido, é uma instituição filantrópica onde ocorrem atividades para crianças entre 3 e 15 

anos.  Há,  no  solar,  uma  biblioteca  infantil,  ainda  em construção,  mas  o  espaço  físico  já  está 

organizado e alguns livros estão à disposição das crianças. Em uma visita que fizemos à instituição, 

antes de iniciarmos este trabalho, verificamos que a biblioteca estava sendo pouco utilizada pelas 

crianças. Diante do problema colocado por Ivanda Martins e diante do direito que o ser humano tem 

em relação ao texto literário, como colocou Antonio Candido (1995), decidimos desenvolver um 

trabalho com as crianças do solar, a fim de despertar, um pouco que seja, o desejo pela leitura. 

Sabemos que muitas vezes  o contato entre  essas  crianças  e  o livro literário ocorre de maneira 

penosa, afastando-as ainda mais desse objeto tão prazeroso. Sabemos também que nosso tempo de 

prática foi curto para grandes mudanças, mas acreditávamos que, se as crianças pudessem contar 

com mediadores que mostrassem a elas a literatura e as permitissem desfrutar dela enquanto objeto 

estético, elas perderiama resistência que apresentavam diante de um livro. Pretendíamos, com este 

trabalho, contribuir para que as crianças pudessem encurtar a barreira entre elas e o texto literário e, 

futuramente,  pudessem  se  tornar  leitores  capazes  “de  reconhecer  a  literatura  como  objeto 

esteticamente organizado” (Martins, 2006, p. 84). Com isso as lacunas mencionadas por Ivanda 

Martins seriam preenchidas.  

Após a primeira visita para reconhecimento do espaço físico e do acervo da biblioteca, 

fizemos  uma  segunda  visita  a  fim  de  conhecermos  e  entrevistarmos  as  crianças  com  quem 

desenvolvemos nossa pesquisa. Optamos pelo grupo com idade entre dez e quinze anos, cursando 

entre o terceiro e o nono ano do Ensino Fundamental. Durante a entrevista, procuramos saber como 

era a relação de cada uma das crianças com a literatura. Perguntamos se em suas escolas havia 

bibliotecas e se eles podiam fazer empréstimo. A maioria respondeu que contava com a biblioteca 

da escola, mas que não fazia empréstimo. Quando lia algum livro literário, era porque a professora 

o distribuía em sala, fazendo ela mesma a escolha da obra, e passando-a aos alunos como objeto de 

trabalho para obtenção de nota. Ao serem questionados se gostavam de ler, a maioria demonstrou 

que não. Alguns afirmavam positivamente, mas ao serem questionados sobre o último livro que 

haviam lido, não sabiam sequer o nome. Muitos não souberam dizer o nome de nenhum livro que 

houvessem lido.  Apenas dois alunos demonstraram ter uma relação mais estreita com a leitura, 

afirmando categoricamente gostarem de ler e mencionando nomes de obras literárias.
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Pudemos  perceber  que  nosso  público  alvo,  pertencente  em sua  grande  maioria  a  uma 

camada social  bastante baixa,  não possuía o acesso devido à literatura.  Recorremos a Candido, 

quando ele afirma que:

 [...] o Brasil se distingue pela alta taxa de iniqüidade, pois como é sabido 
temos de um lado os mais altos níveis de instrução e de cultura erudita, e de 
outro a massa numericamente predominante de espoliados, sem acesso aos 
bens desta, e aliás aos próprios bens materiais necessários à sobrevivência 
(CANDIDO, 1995, p. 262).        

Para possibilitarmos, então, o acesso dessas crianças à literatura, da maneira que colocamos 

anteriormente, foi necessário levarmos em conta as lacunas que elas apresentavam e a resistência à 

leitura, percebida na grande maioria delas. Para tanto, diversificamos a abordagem do texto literário 

a ser levado a elas. Com isso pretendíamos evitar o problema detectado por Ivanda Martins ao 

afirmar que nas escolas ocorre “a seleção inadequada de obras literárias, sem levar em conta as 

leituras prévias dos alunos e as expectativas desse público-leitor” (MARTINS, 2006, p. 84).

Preparamos uma oficina de leitura de poesia com poemas desapegados ao formalismo e 

descompromissados, no que diz respeito a funções pedagógicas. Após apresentarmos alguns poemas 

aos meninos, aos poucos construímos, verso por verso, uma leitura em corpo de voz e fizemos 

leituras  em  grupo,  com  todos  lendo  ao  mesmo  tempo.  Pudemos  observar  que  as  crianças 

procuravam musicar e cantar os versos, também vimos que elas se sentiam desafiadas a decorar o 

poema.  Propusemos  leituras  em  grupos,  dividindo  trechos  para  determinadas  crianças.  Houve 

grande  manifestação  e  desejo  de  participação.  Após  isso,  ensaiamos  novamente  a  leitura  e 

convidamos  as  crianças  a  se  colocarem  na  frente  da  sala,  para  lerem.  Alguns  demonstraram 

resistência,  mas  em seguida  cederam.  Ficamos  positivamente  surpresos  com o  resultado  dessa 

primeira leitura. As crianças demonstraram gostar muito da atividade, e várias delas pediram para 

repetir a leitura. Percebemos uma aceitação muito grande em relação ao objeto “poesia”, após a 

leitura que desenvolvemos. Nos encontros seguintes houve um aumento considerável na quantidade 

de  crianças.  Muitas  foram por  conta  do  convite  feito  pelos  colegas,  sobre  a  leitura  de  poesia. 

Começamos a ouvir comentários como “eu não sabia que poesia era legal assim” ou “eu não gosto 

de poesia, mas assim é divertido”. Nos encontros seguintes procuramos familiarizar os poemas com 

as crianças novatas e, em seguida, partimos para as apresentações. 

Daniel Pennac, em seu livro Como um romance, afirma que a leitura deve ser sempre um 

prazer e nunca um castigo. Deve-se ver o ato da leitura como algo que trabalha com a imaginação. 

E isso é proporcionar uma saúde mental às crianças, pois além de oferecer-lhes conhecimentos, 
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proporcionamo-lhes diversão.  Foi  com esse intuito  que nos  dirigimos ao solar.  Nosso trabalho, 

como já foi dito, objetivou despertar o gosto pela leitura, sem que ela ocorresse de maneira penosa, 

como muitas vezes ocorre dentro de casa ou nas escolas. Sabemos que muitos pais e professores 

falam sobre a importância da leitura, mas não são leitores. Isso influencia diretamente seus filhos e 

alunos. Como mediadores enfrentamos, então, diversos problemas que se acumularam nas vidas 

dessas  crianças:  falta  de  incentivo  em casa,  falta  de  preparo  dos  professores,  falha  no sistema 

público de ensino. Além disso, muitas vezes a escolha das obras literárias, feita pelos professores, 

nem sempre acontece de forma correta. Nosso tempo foi bastante curto para mudarmos o cenário 

com o qual nos deparamos, mas pudemos chegar à conclusão de que as crianças que não têm o 

hábito  de  ler,  se  apresentadas  ao  texto  literário  adequado  à  sua  idade,  de  maneira  prazerosa, 

imergem no universo da fantasia e da fruição que o texto apresenta. Percebemos isso através da 

atitude das crianças diante da leitura de histórias ou da oficina de leitura de poesia, dos comentários 

que  elas  faziam,  do  desejo  de  participar  e  também  do  aumento  grande  na  quantidade  de 

expectadores. Começamos com apenas sete crianças, ao final tínhamos vinte e duas.

Quando nos dirigimos às crianças, procuramos alimentar o ato da leitura, e não cobrá-lo. 

Pennac afirma: 

Ele é, desde o começo, o bom leitor que continuará a ser se os adultos que o 
circundam  alimentarem  seu  entusiasmo  em  lugar  de  pôr  à  prova  sua 
competência,  estimularem seu  desejo  de  aprender,  antes  de  lhe  impor  o 
dever de recitar, acompanharem seus esforços, sem se contentar de esperar 
na  virada,  consentirem  em  perder  noites,  em  lugar  de  procurar  ganhar 
tempo,  fizerem  vibrar  o  presente,  sem  brandir  a  ameaça  do  futuro,  se 
recusarem a transformar em obrigação aquilo que era prazer, entretendo esse 
prazer até que ele se faça um dever, fundindo esse dever na gratuidade de 
toda aprendizagem cultural, e fazendo com que encontrem eles mesmos o 
prazer nessa gratuidade (PENNAC, 1993, p. 55).

Muitas vezes os mediadores dessas crianças não agem dessa forma. Ivanda Martins, ao 

discorrer  sobre  a  problemática  enfrentada  por  muitos  professores,  afirma:  “Muitas  discussões 

existem sobre a inserção da leitura literária na escola, mas o grande desafio de tais reflexões ainda é 

fornecer subsídios teóricos e metodológicos para auxiliar  a prática pedagógica dos professores” 

(MARTINS,  2006,  p.  83).  Espera-se  que  a  literatura  não  seja  passada  aos  alunos  de  forma 

“escolarizada”, e sim de forma que “a voz do aluno, no ato da recepção textual, não seria recalcada 

pelos  roteiros  de  interpretação,  pelas  fichas  de leituras,  pelos  exercícios  propostos  pelos  livros 

didáticos e pela leitura já instituída pelo professor” (MARTINS, 2006, p. 84).   A autora inda afirma 

que  o  professor  deve  apresentar  uma  variedade  de  textos  literários  aos  alunos  para  que  eles 
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aprendam a construir o sentido do texto, enquanto leitores, através da interação com o texto, afinal, 

“[é] justamente a partir dessa interação do aluno com textos que o estudo da literatura se torna 

significativo” (MARTINS, 2006, p 85).

Pudemos observar essa “construção de sentido” vivenciada pelas crianças no ato de nossa 

atividade prática. O depoimento de uma das crianças demonstra isso: 

PERGUNTA1: Você já havia lido poesia antes?

RESPOSTA: Sim, mas não entendia seu sentido.

PERGUNTA2: Gostou da sensação de ler poesia? Por quê?

RESPOSTA: Sim porque eu aprendi a interpretar e a saber o sentido da poesia.

Diante da resposta dessa criança, vemos que é necessário que haja uma travessia entre o 

leitor e o texto, e isso ocorre apenas se houver compreensão e construção de sentido. Essa criança 

foi uma das que, a princípio, demonstrou bastante resistência à poesia, mas em seguida mudou de 

opinião. Ela foi uma das maiores divulgadoras do nosso trabalho, levando outras crianças para a 

oficina de leitura de poesia. Pudemos concluir que, como colocou Ivanda Martins, a interação entre 

a criança e o texto foi de extrema importância para que ela começasse a se interessar pela poesia.  

Ao verificarmos as respostas de todas as crianças em relação à pergunta número dois, vimos que 

todas responderam positivamente sobre a experiência de ler poesia. Como dissemos acima, antes de 

nossa prática, a maioria afirmou não gostar de poesia. Certamente essas crianças não haviam tido a 

oportunidade de entrar em contato com um poema de maneira descompromissada, como fizemos, 

impedindo assim a construção de sentido do texto.

Após a execução de nosso trabalho, pudemos verificar que muitos fatores são responsáveis 

pela aversão à leitura literária, que atinge várias crianças. Além da importância do incentivo em 

casa, há também a necessidade de preparo por parte dos professores, que devem saber fazer as 

escolhas de obras e não torná-las fardos pesados aos alunos. Muitas vezes ainda vemos livros sendo 

repassados como objeto de resumo e bibliotecas utilizadas como espaço para castigo. Dessa forma, 

cria-se  uma  barreira  intransponível  entre  as  crianças  e  o  livro.  Conseguimos,  durante  nossa 

atividade prática, obter das crianças a conduta que esperávamos. Elas mudaram a atitude diante dos 

textos  literários,  em  especial  da  poesia.  Não  ficaram  indiferentes  e  demonstraram  vivenciar 

momentos de fruição. Vimos também que essas crianças, que ainda não têm o hábito de ler de forma 

autônoma,  necessitam  de  um trabalho  de  mediação  com maior  duração,  nosso  tempo  não  foi 
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suficiente para mudar totalmente esse cenário. Um dos nossos intuitos com esta pesquisa era o de 

tornar a biblioteca do Solar (ainda em construção) um lugar frequentado pelos alunos. Conseguimos 

mudar parcialmente isso, afinal, muitos não conseguiram se aproximar do livro literário sem a ajuda 

de um mediador. Acreditamos que as crianças com quem trabalhamos necessitam de continuidade 

em relação a  esses  trabalhos que estão sendo desenvolvidos,  a  fim de torná-las cada vez mais 

próximas do livro literário. Conseguimos, enquanto mediadores, mudar um pouco a atitude delas 

em relação à leitura, contudo, ainda há um longo percurso para que elas adquiram autonomia e se 

tornem leitores formados. 
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MEDIAÇÕES DE LINGUAGENS: alguns subsídios para ler as iluminuras na 
poesia de Manoel de Barros

Rosidelma Pereira Fraga48

Goiandira de Fátima Ortiz de Camargo49

RESUMO: Neste artigo objetiva-se apresentar algumas perspectivas de leitura das iluminuras na poesia de Manoel de 
Barros, destacando o papel do professor e do ilustrador como mediadores de práticas e métodos de leitura poética. O  
trabalho parte da premissa fulcral de que entre poesia e ilustração há semelhanças no panorama da imagem metafórica,  
conforme a símile da tradição instaurada pelo ut pictura poesis de Horácio em sua Ars poetica, além de considerarmos 
que as duas artes fundam uma teofania por meio do silêncio comunicante e através da abstração da pintura artística. Sob 
esse  prisma,  propomo-nos  explicitar  a  convergência  entre  texto  poético  e  ilustração,  diferenciando  o  que  é  livro 
ilustrado e o que é livro com ilustração, a fim de respondermos aos questionamentos, a saber:  o que significa ilustrar  
um texto poético? Como deve ser a formação do olhar direcionado às propostas de linguagem verbal e não-verbal? 
Elegemos para análise as obras destinadas ao público infantil, sobretudo o Fazedor de amanhecer (2001), com ilustração 
de Ziraldo Alves Pinto e os textos que formam as memórias, com ilustração de Martha Barros. Para fundamentar o 
trabalho, basear-nos-emos nas obras Para ler o livro ilustrado, de Sophia Van der Linden (2011) e Pelos Jardins Boboli: 
a arte de ilustrar livros para crianças e jovens, de Rui de Oliveira (2008) e na concepção de poesia e imagem discutida 
por Octavio Paz (1986). 
Palavras-chave: poesia; ilustração; Manoel de Barros

Introdução

Ao  percorrermos  os  olhos  na  teoria  da  ilustração,  notamos  que  ela  carrega  teofania, 

simbologia, mito, conhecimento e valores formais por meio do silêncio comunicante dos signos 

não-verbais, influenciada pela pintura. A obra  Pelos Jardins Boboli: a arte de ilustrar livros para  

crianças e jovens, do artista e professor Rui de Oliveira, da Escola de Belas Artes, da Universidade 

Federal do Rio de Janeiro, será um dos subsídios para pesquisarmos acerca das iluminuras e seus 

aspectos  constitutivos  de  linguagem  visual,  bem  como  a  obra  Para  ler  o  livro  ilustrado50, da 

48 Doutoranda em Estudos Literários, vinculada ao Programa de Pós-Graduação em Letras e Linguística. Universidade 
Federal de Goiás. E-mail: <rosidelmapoeta@yahoo.com.br>. 

49 Profª Drª Goiandira de Fátima Ortiz de Camargo. Orientadora desta pesquisa de doutorado. Programa de 
Pós-Graduação em Letras e Linguística. Universidade Federal de Goiás.   E-mail: <g.ortiz@uol.com.br>.

50 Esta obra Para ler o livro ilustrado é fundamental para estudiosos da arte de modo geral. Traduzida por Dorothée de 
Bruchard e editada pela Cosacnaif, em 2011, o Brasil tem uma riqueza de trabalho e o leitor poderá degustar assuntos da 
historicidade e evolução do livro ilustrado, a ilustração como gênero, a especificidade do texto para as iluminuras, como 
definir o texto ilustrado contemporâneo e suas aplicações de códigos semânticos, bem como uma infinidade de 
discussões e exegeses da imagem que constituíram a espinha dorsal de nossas investigações. 
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pesquisadora francesa Sophia Van der Linden (2011), que desenvolveu um trabalho imprescindível 

sobre  a  história  do  livro  ilustrado  e  seus  métodos  constitutivos  de  análise  das  ilustrações 

referenciadas ao texto literário. 

A ilustração  equipara-se  a  arte  poética  no  sentido  de  ser  capaz  de  proporcionar  o 

adensamento  de  significado  da  imagem  metafórica.  Poesia  é  grafar  por  imagens,  assim  como 

ilustrar é pintar por imagens, de modo que, lembramos a símile da tradição dessas duas artes, no ut  

pictura poesis  de Horácio em sua Arte poética e primeiramente no décimo livro da República, de 

Platão. Assim, poesia e iluminuras entrecruzam-se em universos metafóricos e fundam a celebração 

por meio do olhar. É desse encontro entre poesia muda e pintura falante51 que parte deste trabalho se 

concentrará, com ênfase na poesia de Manoel de Barros e na ilustração de suas obras.

1. O que significa ler/ilustrar um texto literário?

Acreditamos ser importante esclarecer ao leitor a divergência entre livro com ilustração e 

livro ilustrado. Linden diferencia-os e acrescenta definições relevantes que para nós é fundamental 

inserir como subsídios ao leitor da área de Letras que não tem uma convivência efetiva com a teoria  

da ilustração propriamente dita52.  Assim, livros com ilustração são aqueles de maior  autonomia 

artística. Logo, “o texto é predominante e autônomo do ponto de vista do sentido. O leitor penetra 

na história por meio do texto”, esclarece Linden (2011, p. 24). Os livros ilustrados [livro-imagem] 

são interdependentes e as imagens são preponderantes em relação ao texto. Nesta categoria, há uma 

articulação entre texto e imagens. Cabe aqui exemplificar com a ilustração do poema “Fraseador”, 

da obra Memórias inventadas para crianças (2010), O fazedor de amanhecer, ilustrado por Ziraldo 

Alves Pinto (2001) e  Cantigas por um passarinho á toa,  ilustrado por Martha Barros (2003). No 

primeiro temos o livro ilustrado com ilustração, ao passo que no segundo e terceiro exemplos se 

tratam do livro ilustrado.

51 Atribuímos os créditos a Simónides de Cós, citado por Mário Praz (1982), na obra Literatura e artes visuais.

52 A autora ainda confere definições de texto com figuras, inserindo histórias em quadrinhos, livros pop-up, 
livros-brinquedos, livros interativos, imaginativos [imagiers], dentre outros arquétipos de livros e não nos estenderemos 
em conceitos porque não se refere ao nosso estudo em questão.
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Figura 1 – Ilustração do poema “Fraseador”, da obra Memórias inventadas para crianças 

(2010), produzida por Martha Barros.

O poema “Fraseador” possui imagens de uma narrativa em tom de memória que é realizada 

pelo sujeito autor, recordando, aos oitenta e cinco anos, a sua infância e seu desejo de ser poeta. O 

poema tem uma harmonia com o título enquanto o ser “fraseador” equivale ao ofício de poeta. 

Entretanto,  a  narrativa  construída  pelas  memórias  infantis  não  estão  em  conformidade  com  a 

ilustração, pois esta passa a ter seus próprios caminhos na arte de criar outro universo fora do texto 

e por isso, um livro com ilustração e autonomia artística.

Figura 2:   O fazedor  de amanhecer (2001,  p.16-7),  de  Manoel  de Barros  e  do ilustrador 
Ziraldo Pinto.
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Ao considerar  a  obra  O fazedor  de  amanhecer de  Manoel  de  Barros  e  o  trabalho  de 

elementos de cor, tom, textura, desenho, linha e ritmo para a representação do texto lírico, elaborada 

por  Ziraldo  Alves  Pinto  (2001),  podemos  analisar  que  a  imagem  física  se  une  em  perfeita 

assonância com o texto e Ziraldo Pinto realizou a fruição como construção. O ilustrador consegue 

mediar ou guiar o leitor na tradução dos sentimentos de abandono e isolamento do personagem 

pintado e este traduz a mesma emocionalidade e deslumbramento do texto de Manoel de Barros, 

intertextualizando com um dos bestiários “O Cortejo de Orfeu”, na figura de Apollinaire que tinha a 

companhia dos gatos em sua solidão de indivíduo. Além desta leitura, as linguagens de ambos os 

textos oferecem uma possibilidade de leitura do retorno ao primitivo ocasionado pela palavra e 

imagem da pedra, além de oferecer outra possibilidade que é a do intertexto bíblico tratando-se da 

figurativização da pomba, símbolo do cristianismo, da imagem sagrada entre o espírito de Deus e o 

homem. No caso da imagem e a da ilustração, forma-se a comunhão entre o homem primitivo e a  

natureza,  além do  elemento  de  choque  de  beleza  que  se  refere  às  moscas.  No  entanto,  esses 

elementos podem ser tão aceitáveis porque o feio e o chocante dependem de uma época, conforme 

explica Umberto Eco em  História da feiúra: “[...]  o feio é relativo aos tempos e às culturas;  o 

inaceitável  de  ontem  pode  ser  o  bem  aceito  de  amanhã;  o  que  é  percebido  como  feio  pode 

contribuir, em um contexto adequado, para a beleza do conjunto” (ECO, 2007, p. 421). 

Para o terceiro exemplo,  citamos uma parte  de  Cantigas  por  um passarinho á toa,  por 

Martha Barros:

Figura 3: Cantigas por um passarinho á toa (2003), ilustração de Martha Barros

Analisando o texto em relação à imagem ilustrativa temos duas possibilidades de leitura. A 

primeira  como tradução do gavião como símbolo  do egocentrismo,  da vaidade em relação aos 

outros animais e comparado ao homem que vive em sociedade e a segunda leitura para a imagem é 
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a de que o gavião seria o símbolo do isolamento, do indivíduo que não consegue se interagir. Além 

desta  proposta,  teria  uma  terceira  leitura  referente  ao  tom  escolhido  para  a  tradução  deste 

isolamento: a cor. O tom de amarelo-fosco representa o símbolo da exuberância e ao mesmo tempo 

do desespero.

Por trás das metáforas de Martha Barros perpassa uma história da geografia do pantanal 

mato-grossense,  mas  acima  desse  espaço,  instaura-se  o  segundo  espaço:  o  da  literariedade 

promovida fora do texto, isto é, uma imagem visual que diz tanto quanto o discurso poético. Para 

Rui de Oliveira (2008), na obra Pelos jardins de boboli: reflexões sobre a arte de ilustrar livros para  

crianças e jovens, toda ilustração desperta sentimentos pela plasticidade da sombra: alegria, tristeza, 

medo, lirismo, romantismo, amor, ódio, solidão e tais sentimentos coexistem no plano da expressão 

da linguagem de Martha Barros, fazendo comunhão entre o homem e a natureza como também 

propõe a poesia de Manoel de Barros. Como poesia e pintura são indissociáveis desde a comparação 

ut pictura poesis de Horácio, podemos ver que as iluminuras de Martha se vestem das metáforas e 

outros  recursos  de  subjetividade  da  poesia.  Para  Manoel  de  Barros  (2003),  a  linguagem desta 

pintora é metafórica:

[Martha] Ela faz metáfora de pássaros, de peixes, de conchas, de sapos. E 
muitas descoisas. Imagens trazidas por rastros de suas memórias afetivas. A 
linguagem desta  pintora tem um estilo  rigorosamente pessoal.  Martha não 
copia a natureza, ela desfigura os seres e as coisas. Martha faz descoisas com 
encantamento de poeta. (BARROS, 2003, capa).

Martha  Barros  realiza  um  trabalho  de  transmutação  figurativa  da  imagem,  pois  ela 

promove novos experimentos visuais e linguísticos no que diz respeito à preferência pelo universo 

de animais que são desconstruídos pela composição de pássaros de sol e vegetais, andorinha com 

cabeça que lembra dinossauro ou rinoceronte ou homens com corpo de animais ou plantas, como é 

o caso de Bernardo da Mata que se transforma em árvore na poesia e na ilustração, entre outros 

exemplos. Essa figurativização proposta por ela, misturando zoomorfismo com traço de humano 

ganha uma nova definição na natureza da ilustração contemporânea.  Para a ilustradora brasileira 

Graça Lima (2008), o trabalho de um ilustrador deve sempre ser visto como arte comparada à 

pintura e outras artes

[...] assim como os pintores, os escultores, os músicos ou qualquer outro tipo 
de artista, [o ilustrador] tem a mesma necessidade de fazer compreensíveis 
seus sonhos e, por meio de sua capacidade profissional, interpretar o mundo 
em que vive dando sua visão imaginativa e real à sociedade (LIMA, 2008, 
p.41).
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A ilustração  contemporânea  passa  pela  ousadia  da  criação  e  não  necessariamente  em 

reproduções da palavra. Ao analisar o papel do ilustrador da nova geração, André Neves (2008) 

elucida: “o que se deve acentuar é que nessa última geração os ilustradores estão plantando suas 

ideias com convicção. Não estão repetindo palavras, mas mostrando seus próprios jardins de olhar” 

(NEVES, 2008, p.170). 

Paulatinamente à explicação acima, persistimos em salientar que uma ilustração altamente 

elaborada pode ser reveladora, criando uma junção intertextual com a palavra e ao mesmo tempo 

construindo sua própria  narrativa.  Segundo Ana Maria  Machado (2008),  a  ilustração carece de 

coerências  e  nem  sempre  o  artista  consegue  traduzir  o  texto  por  meio  do  desenho,  podendo 

anteceder o trabalho do texto. 

Outro ponto imprescindível para o leitor de imagem é a formação do olhar. Nem todo leitor 

tem o hábito de ler/apreciar um quadro, uma pintura ou um livro com imagens e é mostrando as 

possibilidades  de  leitura  imagética  que  o  professor  como mediador  deve  atuar,  assim como o 

ilustrador,  responsável  pela  construção  de  sentido.  Historicamente,  a  ilustração  tem  recebido 

destaque e valorização no mercado editorial, mas é imprescindível que se tome rigorosamente o 

cuidado  com  a  formação  do  olhar  ou  com  o  desenvolvimento  técnico  do  trabalho  com  ela, 

sobretudo, no que se refere à qualidade da ilustração brasileira que nem sempre é aceita em outros  

países,  afirmou  Ana  Maria  Machado  (2008).  A rigor,  partiremos  de  alguns  questionamentos 

fundamentais para relacionarmos ao texto lírico:

1 O que significa ilustrar um texto?

2 Há relações de subordinação entre texto e imagem?

3 Até que ponto é possível postular a liberdade de criação?

Efetivamente, são várias questões inquietantes para estudiosos de ilustração. Procuraremos 

ponderá-las  criteriosamente,  a  fim  de  chegarmos  ao  específico  (Martha  Barros  e  outros 

ilustradores), bem como o texto lírico de Manoel de Barros. Primeiramente, a ilustração deve ser tão 

lida como um texto, pois apresenta uma sintaxe de imagem. 

Sobre a primeira questão, podemos dizer que ilustrar significa também pensar no leitor 

como  decodificador,  levando  em  consideração  sempre  a  magia  da  descoberta  incorporada  ao 

imaginário. Na leitura de imagens, o olhar deve ser conduzido por um método de rigor. É preciso 

avaliar que a ilustração deve ter ritmo, linha, cor, textura, etc, de maneira a proporcionar o efeito 
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estético da obra de arte.  Ilustrar  um livro significa criar  um espaço para o leitor  desvendar  os 

mistérios e o imaginário das palavras. 

Para Shopia Van der Linden (2011), ler um livro ilustrado não se resume na leitura de texto 

e imagem:

Ler um livro ilustrado é apreciar o uso de um formato, da relação entre capa e 
guardas com seu conteúdo; é também associar representações, optar por uma 
ordem de leitura no espaço da página, afinar a poesia do texto com a poesia 
da imagem apreciar os silêncios de uma em relação a outro Ler  um livro 
ilustrado depende certamente da formação do leitor (LINDEN, 2011, p. 8-9).

A respeito de leitura e formação, não se pode negar que é preciso se preocupar com uma 

formação do olhar, a que discorreu Ana Maria Machado (2008), no prefácio da obra de Oliveira. 

Mais do que isso. O leitor deve analisar o título da obra, a forma, o conteúdo, o espaço, a pintura no 

papel e suas relações de sentido com o texto propriamente dito e, sobretudo, procurar olhar para 

uma dimensão além do texto porque o que chama atenção na ilustração é justamente o espaço do 

imaginário,  do  ir  além da  representação  icônica  da  palavra  e  da  imagem que em seu  silêncio 

comunica ao leitor.

Nesta mesma linha de pensamento, Márcia Széliga, nos depoimentos citados na obra  O 

que é qualidade em ilustração no livro infantil e juvenil, de Ieda Oliveira (2008) confirma que: 

Ilustrar  é  despertar  um  questionamento,  é  instigar  a  curiosidade  para 
desvendar  os  mistérios  incrustados  nas  entrelinhas  das  palavras,  na 
ambientação das formas e cores que acionam os sentidos do leitor, para que 
ele possa se sentir, em seu íntimo, um co-autor silencioso (181).

Quanto  à  questão  de  número  2,  asseveramos  que  “toda  ilustração,  além  de  suas 

inter-relações  com  o  texto,  possui  qualidades  configuracionais  e  estruturais  perfeitamente 

explicáveis e analisáveis”. A arte de ilustrar está mais direcionada para as questões estruturais da 

imagem por ter uma linguagem próxima do texto, diferente da pintura. Na verdade, “A arte [da 

ilustração] não é uma esfinge, um mito indecifrável de acesso restrito a uma elite de exegetas. No 

caso da ilustração, ela pode assumir um caráter de transcendência do texto, o que não significa 

transgressão” (OLIVEIRA, 2008, p.30-32).

A ilustração possui uma carga simbólica e alegórica. Ela funda a memória visual e coopera 

harmoniosamente  com  a  palavra,  promovendo  a  ampliação  de  significado  quando  elaborada 

metodologicamente  pelo  ilustrador  e  mediador  da  leitura  do  texto.  No  entanto,  o  leitor  deve 

averiguar que uma ilustração se origina no antes de no depois, tendo em vista que o trabalho de 
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ilustração se focaliza muito mais na sombra do que nos aspectos simbólicos da palavra, assim como 

no texto poético. Oliveira (2008, p.32) direciona-nos para observar que “o olhar pergunta mais para 

o que está na escuridão do que para o que está nos significados dos objetos representados à luz. A 

ilustração não se origina diretamente do texto, mas de sua aura”. Ela deve ser capaz de criar um 

novo texto visual porque sua finalidade primordial não é somente expor uma versão do texto, mas 

sim proporcionar a criação de outra literatura somada ao equilíbrio entre a imaginação verbal e a 

imaginação visual.  

Caminhando para a concentração da questão de número 3, elucidamos que o analista da 

ilustração deve tomar como ponto de partida os elementos estruturais como a cor, o ritmo, a textura 

e os elementos não-estruturais (o texto, título e subtítulo da obra), sem se prender em uma única 

relação: a do desenho com o texto. Deve entender que, muitas vezes, a ilustração assume o poder de 

criação e independência, sendo crucial que o ilustrador tenha como objetivo transformar o incomum 

em comum e o real em fantástico.  

Imprescindível é frisar a ilustração como projeto de texto.  Ela,  sem dúvida,  deve estar 

acoplada ao estilo e à proposta literária, sendo seu objetivo narrar uma história por meio de uma 

sequência de páginas e cenas de palavras e sempre ligada à temporalidade dos fatos, o que diverge 

da pintura. Tal diferença de projeção estética entre pintura e ilustração pode ser averiguada nos dois 

textos  “A ilustração  e  a  pintura”  e  “A influência  da  pintura  na  ilustração”,  do  autor  acima 

mencionado. Uma divergência tão nítida e acentuada é a fruição estética dessas artes. Enquanto a 

pintura tem o seu lugar de apreciação direta da obra original em museus e galerias artísticas, a 

ilustração é representada no palco da folha, casando-se com a palavra e caminhando de mãos dadas 

para que a comunicação seja possível dentro do contexto da obra escrita.

Entretanto, não se pode negar que a ilustração, por seus recursos de cores, tons, texturas, 

luz, recebe influência da pintura e, na verdade, assim como nenhuma criação poética tem seu valor 

isolado, sendo reconhecida a partir de seus predecessores, a ilustração também possui a herança na 

pintura:

Para encontrar seus próprios valores, a ilustração necessitou da estética oficial 
da pintura acadêmica francesa do século XIX, chamada  pompier. Pintores 
franceses serviram de influência para os ilustradores de livros para crianças 
(OLIVEIRA, 2008, p. 47).

Sob esse prisma, entendemos que uma obra de arte, mesmo com seus valores peculiares e 

autônomos, se vincula a um passado de modo que o presente se justifica na recorrência dialógica. É 

preciso  conceber  a  arte  dentro  dos  diversos  contextos  históricos,  com apropriações  e  recursos 
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intertextuais, conforme utilizou Julia Kristeva (1974) para tratar do texto literário e aqui associamos 

à ilustração e pintura.

Dentro  dos  meandros  da  imagem  ou  da  pintura  muda,  a  ilustração  proporciona  a 

comunicação que pode ou não ter uma sequência. Para o leitor absorver tal linearidade, o olhar deve 

ser educado como uma formação de leitura visual. Este, sem dúvida, segundo Oliveira necessita “do 

direcionamento do olhar – um recurso decisivo para se contar uma história,  além de prender a 

atenção do leitor.  Esse caminho visual conduz à leitura gráfica por meio de uma hierarquia de 

elementos descritivos e narrativos organizados pelo artista” (OLIVEIRA, 2008, p.124). 

2 Leitura de algumas ilustrações na obra de Manoel de Barros

O poema  O fazedor de amanhecer da obra homônima oferece ao ilustrador o projeto de 

imagem que tem a mesma equivalência da palavra poética, tendo em vista os delírios da invenção 

para o poeta e o ilustrador como bem casou o crítico Pascoal Soto (2001) ao escrever na contracapa 

da obra: “O fazedor de amanhecer é o registro da união de dois gênios “maluquinhos” que nunca 

deixaram de ser crianças”.

Fazer amanhecer no sentido de criar, inventar e poetizar torna-se uma brincadeira próxima 

do ser criança. Logo, o faz de conta surge como marca do imaginário infantil. Vejamos o poema e a 

ilustração da obra:

Figura 4: O fazedor de amanhecer (2001).
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Cabe pensar no ilustrador como o primeiro mediador na decifração da linguagem do texto 

poético, pois ele é o primeiro a observar e a descrever a imagem da palavra. Neste sentido, Ziraldo 

Alves  Pinto,  co-autor  de Manoel  de Barros,  vale-se de alguns semas,  a  saber:  máquina,  coisas 

prestáveis, manivela de pegar no sono, o fazedor de amanhecer e outros elementos. Na ilustração 

não há as três máquinas mencionadas no poema, mas o leitor tem a imagem da mão direita girando 

três vezes em sentido horário e essa imagem pintada remete à mesma dimensão do texto, ou seja, 

girar a manivela na imagem equivale ao verbo engenhar que significa criar, projetar e fazer surgir.

Passando  a  outro  projeto  de  texto  e  ilustração,  temos  o  poema  “Parrrede”,  da  obra 

Memórias inventadas: as infâncias de Manoel de Barros, com ilustração de Martha Barros (2010):

Figura 5 Memórias inventadas: as infâncias de Manoel de Barros (2010, p. 26).

Quando eu estudava no colégio, interno,
Eu fazia pecado solitário.
Um padre me pegou fazendo.
___ Corrumbá, no parrrede!
Meu castigo era ficar em pé defronte a uma parede e
Decorar 50 linhas de um livro.
O padre me deu pra decorar o Sermão da Sexagésima
De Vieira.
___ Decorrrar 50 linhas, o padre repetiu.
O que eu lera por antes naquele colégio eram romances
de aventura, mal traduzidos e que me davam tédio.
Ao ler e decorar 50 linhas da Sexagésima fiquei
embevecido.
E li o Sermão inteiro.
Meu Deus, agora eu precisava fazer mais pecado solitário!
E fiz de montão.
Corumbá, no parrrede!
Era a glória.
E eu ia fascinado pra parede.
Desta vez o padre me deu o Sermão do Mandato.
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Decorei e li o livro alcandorado.
Aprendi a gostar do equilíbrio sonoro das frases.
Gostar quase até do cheiro das letras.
Fiquei fraco de tanto cometer pecado solitário.
Ficar no parrrede era uma glória.
Tomei um vidro de fortificante e fiquei bom.
A esse tempo também eu aprendi a escutar o silêncio
das paredes.
(BARROS, 2010, 27).

A princípio, parece que pela extensão do poema e a ilustração em tamanho menor e em três 

cores e duas tonalidades fortes não haveria convergência nos signos da linguagem artística, mas o 

poema retrata a imagem do sujeito menino, por excelência da infância de Manoel de Barros, leitor e 

admirador da prosa de Padre Antônio Vieira. Explicita a educação tradicional nos colégios internos 

e o encantamento da leitura. No poema e na ilustração, os autores apresentam um dos arquissemas 

de Barros: a parede. Esta surge tanto como o “cantinho da disciplina” pelos pecados cometidos 

como também o lugar de isolamento, silêncio, instauração e fascinação pela arte de ler.

Ao traduzir as cores da ilustração, temos a parede em duas cores: o vermelho (quente) 

como signo do pecado, o azul, cor fria, simboliza o celeste, a santificação e transmite a ideia de  

infinito.  Por último, o branco que representa a figura do menino, conotando a pureza ou castidade. 

Se  o  branco  é  associado  a  cores  quentes  como  na  ilustração,  podem-se  extrair  sensações  de 

equilíbrio espiritual por meio de sua aura de iluminação. Considerando a geometria do design na 

ilustração,  esta  leitura é  possível,  tendo em vista  que a linha horizontal  que prevalece causa a 

sensação de repouso, tranquilidade, estabilidade, enquanto a figura do menino, na linha vertical, 

simboliza a busca de uma atmosfera espiritualizada e intersubjetiva. Neste caso, o prazer do e pelo 

texto, reação de fruição estética entre a obra e o leitor. A rigor, a linha é fundamental no silêncio da 

narrativa visual que deve mediada pela fenomenologia do olhar, já que o traço é a caligrafia do 

ilustrador. 

Considerações finais

Reiterando as reflexões feitas,  inferimos que a  ilustração se une ao projeto de criação 

poética  e  está  indiscutivelmente  inserida  na  função  da  criação  poética.  Concluímos  que  as 

convergências de linguagem situam-se no âmbito da imagem que é metáfora. Ao leitor fica a tarefa 

de recifração desses códigos visuais, conferindo que por trás do silêncio da palavra poética e do 

signo icônico, que é a ilustração, perpassa uma multiplicidade de significados. Esses, sem dúvida, 
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deverão  ser  conduzidos  pelo  leitor,  o  principal  responsável  no  direcionamento  da  tradução  da 

linguagem verbal e não-verbal. A fim de respondermos às perguntas apontadas no resumo desta 

proposta e ao longo do texto,  asseveramos que ilustrar um poema significa ler os elementos da 

subjetividade, sobretudo, a imagem, o ritmo, o tema do texto. Significa também ler as entrelinhas e 

o que está além do texto, assim como ocorre na poesia que requer um pensamento por imagens, diz  

Octavio Paz (1986). Logo, o que caracteriza a arte da poesia muda (ilustração) seria o mesmo para o 

poema, como disse Paz (1972, p.52) no texto “A consagração do instante”: “o que caracteriza o 

poema é sua necessária dependência da palavra para transcendê-la”. Na grafia da imagem física 

ocorre  o  mesmo,  porquanto  a  transcendência  está  na  magia  da  figura,  da  cor,  do  tom  e  na 

representação do que poderia ser, isto é,  no indizível para ir  além da expressão não-verbal.  As 

iluminuras também seguem o propósito de abstração do olhar e do ver. Portanto, a imagem começa 

onde o alcance do texto literário termina. Por conseguinte, o sentido do visual seria como a dança 

cíclica da poesia adotada pelo ensaísta Paul Valéry (1991), uma poesia que começa e fecha em si 

mesma. 
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OS PROPÓSITOS DE UMA BIBLIOTECA PÚBLICA: memória e história em 
construção 

Keila Matida de Melo Costa – FE/UFG
Orlinda Maria de Fátima Carrijo Melo – FE/UFG

Resumo: Este trabalho tem como objetivo apresentar o andamento de meu projeto de doutorado iniciado em 2008, sob  
orientação  da  Profª.  Drª.  Orlinda  Maria  de  Fátima  Carrijo  Melo,  o  qual  analisa  não  apenas  as  políticas  públicas 
destinadas à constituição dos espaços formais de leitura como as bibliotecas públicas, mas também pretende apontar por 
meio da história de uma biblioteca municipal - a Biblioteca Municipal Zeca Batista - a vinculação da constituição desse 
espaço com o desenvolvimento do município de Anápolis,  Goiás.  Cidade importante no cenário goiano.  O estudo 
compreende como delimitação histórica o período de 1950 a 2007, em função de a história do município ser marcada  
por dois acontecimentos, de certa forma, singulares: o aniversário de cinquenta anos e de cem anos de Anápolis, assim 
nomeados: O Cinquentenário e O Centenário. Provenientes desses acontecimentos, inúmeras produções escritas foram 
constituídas na tentativa de ligação entre tempos históricos (passado, presente e futuro). Ligação também efetivada pela  
constituição de uma urna, cujo passado como devir tem sido ali depositado. Jornais, revistas e livros rememoram esses  
acontecimentos  e  outros  sobrevivem na  tentativa  da  construção  de  uma  certa  identidade.  Aspectos  simbólicos  do 
passado, por exemplo, foram constituídos e reconstituídos tendo em vista a projeção de uma sociedade “urbanizada” e  
“civilizada”.  Preceitos  de  tempos  modernos!  Sustentada  teoricamente  pela  História  Cultural,  tal  pesquisa  abrange,  
enquanto procedimento metodológico, o estudo bibliográfico e a história oral, sob cuja memória de protagonistas a  
relação entre leitura e sociedade, num contexto específico, se concretizará. 

Palavras-chave: Biblioteca pública. História. Memória. Leitura.

Este  trabalho  apresenta  o  andamento  de  minha  pesquisa  de  doutorado  desenvolvida  na 

Faculdade de Educação da Universidade Federal de Goiás, a qual tem como objeto de pesquisa uma 

biblioteca pública. O propósito deste estudo é compreender o alcance e os sentidos desse espaço 

formal de leitura no desenvolvimento de uma cidade, no caso Anápolis - GO, na vida e na formação 

dos  leitores  anapolinos.  Na  Faculdade  de  Educação,  tal  estudo  se  insere  na  linha  de  pesquisa 

Formação de professores, uma vez que pensar o espaço ou o lugar de um ambiente de leitura seja 

ele formalizado ou não supõe entender aspectos culturais (mas também econômicos e políticos) que 

envolvem a prática da leitura, a formação de leitor. Teoricamente amparada pela História Cultural, 

esta pesquisa visa “identificar o modo como em diferentes lugares e momentos uma determinada 

realidade social é construída, pensada, dada a ler” (CHARTIER, 1990, p. 15-16), parte da premissa 

de que as representações do mundo social são determinadas pelos grupos sociais que as forjam, 

jamais são atitudes neutras. Escrita da história, memória, história do livro e da leitura, políticas de 
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constituição de bibliotecas públicas, história de Goiás e de Anápolis a partir de seus espaços formais 

de  leitura  serão,  para  essa  composição,  evidenciados.  Documentos  oficiais  como  portaria, 

resoluções, ofícios, fichas de leitores, normas da biblioteca, relação e processo seletivo de obras, 

projetos são fontes necessárias para a compreensão da criação,  do funcionamento da biblioteca 

pública de Anápolis em relação ao espaço em que ela ocupa ou se insere - a sociedade. Além disso, 

representações, práticas e sentidos de constituição desse espaço serão reconstruídos pela história 

oral.

Discutir o espaço de composição de uma biblioteca pública pressupõe analisar os propósitos 

destinados  à  constituição  desse  espaço  de  leitura,  buscando  entender  o  papel  historicamente 

delegado às bibliotecas no decorrer dos tempos.  A biblioteca em estudo é a  Biblioteca Municipal 

Zeca Batista localizada em Anápolis, cidade próxima a duas capitais: Goiânia e Brasília. Por possuir 

mais  de  cem anos  de  emancipação  política,  estar  situada  em um ponto  estratégico  entre  duas 

capitais, tendo sua história sido marcada por essas construções, Anápolis tem um papel importante 

no desenvolvimento político e econômico do Estado de Goiás. É ela sede da Base Aérea Nacional, 

comporta o Distrito Agroindustrial e possui o maior pólo farmacêutico do estado. Em população é o 

terceiro maior município e o segundo em arrecadação do Instituto Nacional de Seguridade Social 

(INSS).

A história dessa cidade é marcada, a partir da década de 1920, por uma grande efervescência 

cultural.  Saraus,  encontros  de escritores,  teatro,  eventos  musicais,  como apresentações  de  jazz, 

cinema, tudo isso caracteriza o passado glorioso de tal município. Talvez esse auge cultural esteja 

relacionado ao desenvolvimento econômico e à influência política de Anápolis em Goiás. Discussão 

que esta pesquisa procura compreender,  pois tal  efervescência não se evidencia atualmente.  Na 

comemoração  de  100  anos  do  município,  em 2007,  aspectos  nostálgicos  desse  passado  foram 

revividos  por  escritores,  por  grupos  culturais  (grupos  de  teatro),  por  discursos  veiculados  em 

produções  específicas  constituídas  para  aquele  momento53.  Das  comemorações  históricas  de 

Anápolis,  duas  delas  são  importantes  para  a  reconstrução  da  identidade  do  município:  o 

cinquentenário e o centenário. Produções escritas foram compostas em razão desses eventos como a 

Revista A Cinquentenária e o Jornal O Centenário. 

53 Na época do aniversário de 50 anos da cidade, foi criada a Revista  A Cinquentenária. Da mesma forma ocorreu 
quando  Anápolis  completou  100  anos  de  emancipação  política.  Em  razão  dessa  festividade,  foi  criado  o  jornal  
Centenário, idealizado pelo historiador Juscelino Polonial,  resultado de dois anos de pesquisa realizada entre março de  
2005  a  junho  de  2007.  Esse  jornal  teve  15  volumes  com temáticas  diferenciadas.   Além disso,  outros  materiais 
impressos foram lançados, como uma revista em quadrinhos e livros, tais quais: Toschi (2007), Rocha (2007) entre 
outros. 
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Na Revista  A Cinquentenária, a projeção que se tinha da cidade, de acordo com Freitas 

(2007, p. 35-36) era que:

Daqui  a  cinqüenta  anos  ...  os  anapolinos  do  futuro,  por  certo,  serão  milhões. 
Grandes  jornais,  grandes  revistas,  com  monumentais  oficinas  montadas  em 
gigantescos edifícios,  iluminados com a energia do átomo, farão por certo uma 
extraordinária festa para comemorar o centenário de Anápolis, com aparelhos de 
velocidade super-sônica cortando os céus citadinos,  veículos atômicos e objetos 
estranhos  circulando  por  ruas  calçadas  com  pisos  plásticos,  imprensadas  entre 
aranha-céus que atingirão as nuvens. 

Tal perspectiva fez parte dos materiais inseridos em uma urna lacrada em 31 de julho de 

1957 (data do aniversário da cidade) para ser aberta depois de 50 anos, portanto, no centenário em 

2007. A presença dessa revista na urna foi divulgada em função da entrevista do jornalista Raul José 

dos Santos em junho de 2007, diretor dessa produção na década de 1950. Segundo o jornalista, 

constavam ainda como documentos enterrados em 1957, “uma mensagem da Câmara Municipal, 

assinada por Anapolino de Faria [então prefeito de Anápolis], um exemplar do jornal O Anápolis do 

dia,  além  de  várias  mensagens  de  pessoas  que  estavam  no  local”54.  A abertura  da  “Urna  do 

Cinquentenário” foi  realizada em um evento público no dia  31 de julho de 2007, como estava 

previsto. Todavia, a população anapolina ainda não teve acesso a esses “vestígios do passado”, os 

quais se encontram atualmente encaixotados no Museu Histórico do município. Passados 50 anos, 

como em um ritual,  a  “Urna do  Cinquentenário”  deu continuidade,  numa “épica  promoção da 

Prefeitura  Municipal  de  Anápolis”  como  afirmou  o  jornalista  Walter  Menezes  à  “Urna  do 

Centenário” para ser aberta em 2057. Nessa nova urna,  alguns materiais  foram divulgados,  por 

exemplo, os selecionados pelo jornalista anteriormente mencionado na reportagem por ele escrita, 

Bom dia, Anápolis – até 2057, e veiculada no Jornal da Imprensa online em 28 de julho de 2007. Os 

materiais foram:

Um exemplar do livro “Bom Dia, Europa” (que me inspirou no título do presente 
artigo),  do  escritor  Valdemes  Ribeiro  de  Menezes,  devidamente  autografa  pelo 
autor, que reside em Inhumas; um exemplar de “Chão Livre”, da escritora Célia 
Siqueira  Arantes,  dona  de  um  carinho  especial  pela  cidade  onde  morou;  um 
exemplar  de  “Ana  Braga  –  a  têmpera  mulher  tocantinense que  tem o  coração 
dividido entre os estados irmãos, de autoria da irmã Áurea Menezes; um exemplar 
do Diário da Manhã, que publica matéria sobre a profícua e benéfica gestão de   
Henrique Santillo como governador de Goiás;  um exemplar do livro “Imprensa 
Goiana – um depoimento para a história”, editado pela AGI em 1979, na gestão do 
presidente Alírio Afonso de Oliveira, sendo a editoria do professor José Mendonça 
Teles,  com  depoimentos  de  63  jornalistas  goianos;  um  exemplar  da  revista  

54 Entrevista  veiculada  no  Jornal  O  Centenário,  ano  3,  n.  15,  junho,  2007,  intitulada  Raul  José  dos  Santos:  o  
coordenador da Revista “A Cinqüentenária”. 
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“Goianidade”, editada pela AGI, em 1991, na gestão de Antônio Ramos Lessa e, 
por fim, um exemplar de “A História da Propaganda em Goiás”,  de autoria do 
jornalista Iuri Rincon Godinho, em cujas primeiras páginas fala sobre o surgimento 
da 1.ª agência de publicidade de Goiás, a W.M. Publicidade, fundada por mim na 
década de 1950 e um exemplar do livro “Elos de mesma corrente”,  da sempre 
lembrada escritora Rosarita Fleury, com dedicatória de sua filha Maria Elizabeth  
Fleury Teixeira55.

Um regulamento divulgado pela prefeitura definia não apenas o objetivo da urna, a data, o 

local e os organizadores do evento, mas também quais materiais e em que condições esses materiais 

poderiam ser depositados, e quem poderia participar com doaç. Consta, nesse documento, que a 

urna  deveria  contemplar  toda  comunidade  anapolina,  e  visava  “armazenar  documentos,  fotos,  

revistas, jornais e cartas da população anapolina, garantindo a preservação da história de Anápolis, 

despertando  o  sentimento  de  cidadania  ante  a  possibilidade  de  oferecer  às  futuras  gerações  a 

oportunidade de preservar a própria memória”56 (Grifos nossos). Regulamento não condizente com 

todos os materiais entregues para depósito do jornalista Walter Menezes, que, inclusive, não reside 

nem  residiu  em  Anápolis.  Ele  justifica  sua  participação  afirmando  que  “foi  me  dado  tal 

oportunidade  pelo  prefeito  Pedro  Sahium,  muito  honrosa,  talvez  em  decorrência  da  grande 

admiração que sempre cultivei pela cidade”.

A revelação dessa assertiva não exclui o propósito de prolongamento do passado pela guarda 

e desvelamento de vestígios históricos.  Documentos,  livros e outros materiais mantidos não em 

arquivos ou bibliotecas disponíveis em qualquer época, mas enterrados para serem rememorados 

em um tempo preciso, caracterizam a escrita de uma história. Uma escrita que se apresenta por 

“lapsos” e inexatidões, pois os materiais da urna do centenário continuam interditados. Expectativas 

como  as  do  escritor  Jarbas  de  Oliveira  e  de  Raul  José  dos  Santos,  diretor  da  Revista  A 

Cinquentenária, foram frustradas. O discurso de Jarbas de Oliveira compôs um projeto de pesquisa 

desenvolvido pela Universidade Estadual de Goiás,  em 2006,  Anápolis:  “História Viva”, o qual 

evidencia esse acontecimento:

Tem uma urna lá na praça, onde nós pusemos... o Paulo Nunes,  muita gente e eu. Nós 
pusemos ali, cada um pôs a sua lembrança, em 1950. Já que eu estava nesse rolo, fui nessa  
onda e botei lá não sei o quê ... No ano que vem, é que eu vou saber o que eu escrevi há 
cinqüenta anos atrás. É muita persistência... é, ou não é? Esperar cinqüenta anos para saber 

55 Bom  dia,  Anápolis  –  até  2057.  Jornal  Imprensa  online,  28  de  julho  de  2007.  Disponível  em: 
http://www.jornaldaimprensa.com.br/editoria_texto.php?id=6123 Acesso em: 24 de março de 2010.

56 Urna  comemorativa  aos  cem  anos  de  Anápolis.  Disponível  em: 
http://www.ahistoriadeanapolis.com.br/noticia_detalhe.php?id_noticia=62 . Acesso em: 24 de março de 2010. 
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o que escreveu, porque a memória meu filho... Nossa Senhora! (CASTRO; CARVALHO; 
LEMES, 2007, p. 72).

A urna como lugar da memória é apresentada no discurso do escritor. Ela representa, em 

determinado aspecto, a criação de arquivos, onde as lembranças foram depositadas. A construção 

coletiva do passado, pois “o Paulo Nunes, muita gente e eu. Nós pusemos ali, cada um pôs sua 

lembrança” aponta, talvez, a conclusão a  que Nora (1993) chega sobre os lugares da memória como 

restos,  em  que  a  memória  é  mantida  pelo  artifício  e  pela  vontade  de  uma  “coletividade 

fundamentalmente envolvida em sua transformação e sua renovação” (NORA, 1993, p. 13). Fato 

que valoriza mais o novo do que o velho, o futuro do que o passado. Segundo esse autor: “museus, 

arquivos,  cemitérios  e  coleções,  festas,  aniversários,  tratados,  processos  verbais,  monumentos, 

santuários, associações, são os marcos testemunhas de uma outra era, das ilusões de eternidade” 

(NORA, 1993, p. 13).

Mudança em relação à apreensão do passado, de algo construído coletivamente, caracteriza a 

frustração de Raul José dos Santos ao presenciar o momento de abertura da urna do cinquentenário 

em 31 de julho de 2007. Falecido logo após esse evento, em 7 de agosto de 2007, a sua decepção 

quanto a esse acontecimento foi divulgada em carta por seus familiares no  Jornal do Estado de  

Goiás:

Depois da cerimônia, estávamos todos reunidos na casa do vovô Raul comentando com ele 
a nossa decepção e indignação em relação a evolução regressiva intelectual e cultural do 
povo de Anápolis (e do Brasil em geral) [...]. Foi ele mesmo que foi até o seu escritório e  
procurou  no  dicionário  uma palavra  que  traduzisse  a  nossa  indignação:  “involução”,  o 
antônimo de evolução. Estávamos comentando com o vovô Raul o quanto a cerimônia de 
abertura da urna do cinqüentenário na Praça Bom Jesus no dia 31 de julho foi medíocre.  
Não  conseguiram  conduzir  o  momento  com  a  solenidade  tão  merecida  e  honrar 
adequadamente aqueles que há cinqüenta anos atrás investiram tanto e acreditaram tanto no 
progresso da cidade de Anápolis. Nem citaram o nome do vovô Raul, que foi o responsável 
por filtrar todas as mensagens depositadas na urna há cinqüenta anos. Nem lhe deram a 
oportunidade de contar como foi  a cerimônia do cinqüentenário e como estava sendo a 
emoção de estar vivo para abrir a urna na cerimônia do centenário57

Um de seus desejos, em entrevista concedida no mês de junho de 2007 ao jornalista Dilmar 

Ferreira, era permitir viver até a data do evento do centenário. Mesmo assim, “ele não pôde saber 

como estavam as revistas e os jornais depositados por ele”, como afirmou sua filha Dulce Rodrigues 

Santos, no dia do velório do pai58. O desvelamento e, ao mesmo tempo, a interdição de um passado 

poderia supor necessidade de esquecimento? Como o passado, por meio de vestígios, interfere no 

57 Manifestações sobre a homenagem feita a Raul J. dos Santos, foi uma carta endereçada à Henrique Morgantini, em 
função de uma homenagem que esse jornalista concedeu ao diretor da Revista A Cinquentenária. A carta foi divulgada 
no  Jornal  do  Estado  de  Goiás,  no  período  de  11  a  17  de  agosto  de  2007.  Disponível  em: 
<www.jornalestadodegoias.com.br/pdf/edicao56/cad1/pag6.pdf> Acesso em: 20 mar. 2010. 
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presente? De que forma a urna do cinquentário pode ser vista como lugar de memória, e, ao mesmo 

tempo, negação dessa memória? Que previsão de futuro, em termos de progresso, precisa ainda ser 

silenciado, no sentido de não-visto, não-apresentado? Indagações que resgatam a discussão sobre a 

escrita da história, em que passados, de certa forma, ocultados no presente apontam indícios para a 

compreensão de idealizações históricas. Silva (2002), ao pesquisar sobre comemorações nacionais, 

afirma que em tempos de crises de valores e de referências: 

as comemorações nacionais tendem a demonstrar que o acontecimento “rememorado”, em 
razão do seu valor simbólico, visa, sobretudo, ao devir. Em busca de um consenso nacional, 
o  poder  político  investe  nas  lembranças  das  grandes  datas,  de  maneira  a  encontrar  no 
passado uma legitimidade histórica que permita consolidar a memória coletiva. Por trás de 
todas  as  comemorações  nacionais,  encontra-se,  portanto,  a  questão  do  tempo  que  se 
manifesta na sua relação com o passado da História e o presente da memória.  (SILVA, 
2002, p. 425).

Corroborando as idéias da autora, as comemorações locais, além do valor simbólico que 

veiculam, haja vista a “Urna do Cinquentenário” e a “Urna do Centenário”, visam a legitimação da 

constituição da memória coletiva do passado, como devir. Apoiando-se em Paul Ricoeur, a autora 

expõe os usos e abusos da memória nas comemorações dos 500 anos no Brasil. Identidade nacional, 

memória coletiva, história oficial, silêncio e esquecimento precisam, no entanto, ser questionados 

para a composição de uma história critica, afirma Silva (2002). Aspectos discutidos por Thomson 

(2001), Pollak (1989, 1992), Andersen (2008), Nora (1993) entre outros. 

A década de 1950, em Anápolis, foi também importante em razão da proliferação da escrita 

como uma das possibilidades de registro da história (e arquivamento da memória). Nesse período, 

houve, por um lado, a criação da primeira banca de jornal pertencente ao escritor Paulo Nunes 

Batista, cuja venda de produtos não se limitava a jornais e revistas, mas também a livros novos e 

usados;  por  outro,  a  publicação  das  primeiras  revistas  e  o  aumento  da  criação  de  jornais  no 

município,  como  bem  evidenciou  Borges  (1975).  Anhanguera,  Sinfonia,  Pindorama,  Santana, 

Manchester e Informativo da Associação Comercial foram os títulos das revistas criadas. O avanço 

jornalístico se caracterizou pela circulação de 13 jornais entre as décadas de 1920 a 1940 e do 

acréscimo de mais 16 na década de 195059. Nesse contexto de avanço cultural, a idealização de um 

58 Morre  o  diretor  da  revista  A  Cinqüentenária.  Site  exclusivo  sobre  a  história  de  Anápolis.  Disponível  em: 
http://www.ahistoriadeanapolis.com.br/noticia_detalhe.php?id_noticia=49 Acesso em: 20 de março de 2010. 

59 Dentre as décadas de 1920 a 1970, Anápolis teve 46 jornais, alguns diários, outros semanais, constam ainda jornais  
literários e de entidade de classes. Borges (1975) sistematiza o surgimento histórico do jornal por décadas. Na década de 
1920, foi criado um jornal; na década de 1930, 9; na década de 1940, 3; na década de 1950, 16; na década de 1960, 16;  
na década de 1970, apenas 1. Somente o jornal  O Anápolis, criado em 1935, circula até hoje. A cidade, atualmente, 
possui 5 jornais, 4 deles semanários:  O Anápolis, Tribuna de Anápolis, Consenso e Contexto; e um deles quinzenal, 
Nossa Terra. 
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espaço de leitura era proclamada como necessidade no estado de Goiás. Fato observável por meio 

da crônica Oxalá não tarde do escritor goiano Ursilino Leão, escrita em 1952:

Uma  biblioteca  situada  em  ponto  central  e  calmo,  sistematizada  e  organizada,  com 
instalações convidativas, possuindo obras variadas e atraentes, consumiria em breve, nossa 
absurda resistência à leitura, aos livros, ao estudo. Oxalá não tarde essa biblioteca, que vem 
forçando  a  própria  existência  [...].  O  século  XX  descobriu  que  só  mesmo  bibliotecas 
públicas, inúmeras e perfeitas, trarão ao povo a cultura de que necessitam para se guiar,  
neste mundo, revolto por antagonismos, demagogias e maus profetas. Século do homem do 
povo, lhe é imprescindível à colaboração das bibliotecas públicas60. 

Essa crônica expõe a urgência da criação de um espaço público de cultura, um espaço de 

formação crítica para atuação também crítica dos sujeitos na realidade, desvelando antagonismos, 

demagogias  e  falsos  profetas.  O  século  do  povo  e  para  o  povo  necessitava  ser  composto  por 

bibliotecas inúmeras e perfeitas, proclamadas a partir de um ideal em termos de localização, de 

estrutura e de acervo. Com elas, a resistência aos estudos e à leitura poderia ser substituída pela 

adesão e participação política promovida pelo pensar acerca da cultura materializada em livros e 

outros impressos. A proposta de avanço cultural no estado de Goiás atingiu Anápolis nesse período. 

Em 1952 foi criada a Biblioteca José de Alencar, vinculada ao Serviço Social do Comércio (SESC), 

conhecida como Biblioteca do SESC; e, em 1957, a Biblioteca Municipal Zeca Batista - primeiro 

espaço formal (público) de leitura do município. 

A adjetivação que caracteriza a  Biblioteca Municipal  Zeca Batista  (biblioteca pública) 

aponta um diferencial acerca do público, do acervo, dos propósitos a que se destina tal espaço. Ser 

uma biblioteca pública, do público e para o público requer compreendê-la numa dimensão muito 

mais ampla e complexa do que outros espaços específicos de leitura. Salvaguardada a associação do 

público a uma instituição mantida pelo governo, é preciso que a biblioteca seja um espaço “sem 

burocratização [...]. Serviço público, no sentido de serviço à disposição de todos; ‘à disposição’, 

quer dizer, com o real interesse em atendê-los” (MARTINS, 2002, p. 326). Para esse autor, como 

todos os serviços destinados às necessidades essenciais –  tais como água, esgoto, segurança –  a 

biblioteca pública é a que menos deve exigir burocratizações. Ela deve ter autonomia de ação e 

liberdade no seu processo de difusão da cultura. Para isso, deve dispor de fundos suficientes para 

um programa coerente; deve escolher e classificar materiais em função das necessidades locais; 

deve  dispor  de  profissionais  qualificados  (bibliotecários)  para  organizar  os  serviços  úteis  à 

comunidade,  deve conhecer aspectos do coletivo que se refiram ao papel que a biblioteca deve 

assumir;  deve  divulgar  suas  atividades  por  meios  variados  de  informação.  Os  objetivos  e  as 

60 Trechos retirados do Jornal do Estado, seção Cidades, de 6 a 12 de janeiro de 2007. 
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necessidades  das  bibliotecas  públicas  foram  definidos  em  outubro  de  1951,  no  Congresso  de 

Bibliotecários, ocorrido em São Paulo: 

A biblioteca pública, criação da democracia moderna, está na vanguarda da luta encetada 
para assegurar plenamente a educação popular; seu papel consiste em conservar e organizar 
os conhecimentos humanos a fim de colocá-los  ao serviço de toda a coletividade, sem 
distinção de profissão, de religião, de classe ou de raça. Seus objetivos são os seguintes:

1 Fornecer  ao público informações,  livros,  materiais e  facilidades diversas  em vista  de 
melhor servir aos interesses e de satisfazer às suas necessidades intelectuais;

2 Estimular a liberdade de expressão e favorecer uma crítica construtiva dos problemas 
sociais;

3 Dar ao homem uma formação que lhe permita exercer uma atividade criadora no quadro 
da coletividade e trabalhar no aperfeiçoamento da compreensão entre os indivíduos, entre 
os grupos e entre as nações; 

4 Completar a ação dos estabelecimentos de ensino oferecendo à população a possibilidade 
de continuar a se instruir. (MARTINS, 2002, p. 327).

A questão do público se estende também na relação entre leitor e livro, em que o leitor 

deve ter liberdade e acesso às estantes em uma biblioteca. Caso isso não aconteça, os profissionais 

que atuam nesse espaço precisam saber indicar as obras, possibilitar a relação de liberdade e de 

escolha entre leitor e livro, acrescenta o autor citado anteriormente. Instrução contínua para além da 

escola como estímulo ao desenvolvimento intelectual, como possibilidade de compreensão crítica 

da realidade é  o ensejo de um espaço que “está  na vanguarda da luta  encetada para assegurar 

plenamente a educação popular”, preceitos de uma “democracia moderna”.

Essa  vinculação  entre  educação  e  biblioteca  foi  um  dos  fundamentos  que  norteou  a 

proclamação da criação da biblioteca pública em Anápolis. Em 11 de março de 1956, uma notícia 

veiculada no Jornal  O Anápolis convocava estudantes para conseguir com políticos a criação da 

biblioteca pública da cidade pelos tantos serviços que ela poderia prestar ao município61.

Reclamamos hoje uma biblioteca pública mantida pelos cofres públicos. É vergonhoso o 
fato de  não  termos um centro  qualquer  de  cultura,  compatível  com o nível  da  cidade. 
Anápolis parece terra de analfabetos, pois não possui nem mesmo uma biblioteca pública. 
Não lhe basta o progresso econômico. Há outros fatores que devem conjugar-se para que 
uma cidade esteja harmoniosamente civilizada. Um desses fatores é a cultura. Infelizmente, 
pôr esse lado Anápolis é tão atrasado como a mais atrasada das comarcas do interior62. 

61 As  primeiras  conquistas  acerca  do  acesso  ao  livro  pela  constituição  de  um  espaço  determinado  foram  de 
universitários, que criaram uma biblioteca universitária e lutavam por verbas em favor dessa biblioteca.

62 Patrício. Biblioteca Pública para Anápolis. O Anápolis, ano XVII, Anápolis, Estado de Goiás,  domingo, 11 de março 
de 1956.
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A reportagem  enfatiza  a  mobilização  de  estudantes:  “unam-se,  façam  um  movimento, 

exijam.  Não  fiquem  apenas  nos  protestos  e  clamores”,  em  função  de  um  amparo  a  uma  lei 

municipal: “na ‘Lei Orgânica dos Municípios’ há um dispositivo que manda criar em toda comarca 

uma biblioteca pública municipal. Esse dispositivo lhes ajudará muito. Se houver resistência ou 

diversionismo dos  responsáveis  escorem-se  nele,  exijam-lhes  o  cumprimento,  não  há  por  onde 

escapar”.  Na Lei  Orgânica  do  Município,  no  art.  280,  consta  realmente  que  “o  Poder  Público 

Municipal deve garantir o funcionamento de bibliotecas públicas, descentralizadas e com acervo de 

livros em número suficiente para atender a demanda dos educandos”63. 

A criação da biblioteca em Anápolis não se deu sem conflitos. Da associação a uma “terra de 

analfabetos”, a presença de uma biblioteca significava não apenas cultura para uma cidade que já se 

desenvolvia economicamente, mas também “civilização”. Características de um novo tempo. Um 

tempo em que o comércio prosperava, daí a criação da biblioteca vinculada a ele (Biblioteca do 

SESC); e a retirada dos trilhos da ferrovia, no final da década de 1950, considerada um avanço na 

década  de  1930,  simbolizava  a  negação  ao  arcaico,  o  seu  lugar  foi  ocupado  pelo  automóvel, 

convivência  compatível  com o desenvolvimento urbano,  como afirmou Polonial64.  Urbanização, 

progresso e civilização, de certo modo, fundamentam a criação de um espaço de leitura para o 

público citadino.

Nesse  sentido,  as  indagações  que  permeiam este  trabalho  de  pesquisa  são:  Por  que  se 

desenvolveram as  políticas  públicas  de  constituição  das  bibliotecas  públicas  no  Brasil?  Qual  o 

impacto  desse  desenvolvimento  em  Goiás,  e,  em  especial,  em  Anápolis?  Há  relação  entre  o 

desenvolvimento de um município (aspecto econômico, político, cultural) e a criação de bibliotecas 

públicas?  Como a  Biblioteca  Municipal  Zeca  Batista  se  constituiu  como espaço  legitimado  de 

leitura? A que propósitos ela serviu? Quais públicos ela visou alcançar? Quais práticas de leitura 

foram ali evidenciadas? Quais representações nortearam tanto a criação quanto o desenvolvimento 

dessa biblioteca em Anápolis?  Quem eram/ são os leitores frequentadores desse espaço? Como 

liam? O que liam? Para que liam? Que relações foram/são estabelecidas entre essa instituição e as 

escolas visando à formação do leitor? Enfim, qual o alcance de uma biblioteca na sociedade, na vida 

e na formação dos leitores? 

63 Lei Orgânica do Município. Disponível em: http://www.processolegislativo.anapolis.go.gov.br/2/lei%20organica.htm 
Acesso em: 23 de março de 2010. 

64 POLONIAL, Juscelino.  A ferrovia em Anápolis.  Disponível  em:  www.ahistoriade  anapolis  .com.br/pdf/  ferrovia  .pdf   
Acesso em: 20 de março de 2010. 
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Questionamentos  importantes  para  se  compreender  de que  forma os  espaços formais  de 

leitura,  de  formação  do  leitor  estão  relacionados  aos  propósitos  de  desenvolvimento  de  um 

município. Histórias de leitores e de leituras que apontam aspectos culturais necessários para que 

caminhos outros fortaleçam os programas de composição de bibliotecas públicas, de associação e 

valorização dos espaços em que o leitor se constitui sujeito. Práticas de leitura que, na verdade, não 

se  restringem a  lugares  delimitados  (escola,  biblioteca),  mas  que  somente  têm sentido  quando 

atingem dimensões capazes de questionar a própria realidade em razão das representações que ali se 

constituem. Compreender para transformar supõe não somente ter acesso ao que historicamente foi 

construído, mas também, e sobretudo, dialogar com esses saberes, possibilitando com isso entender 

a realidade de maneira cada vez mais profunda.  Papel que cabe tanto à escola quanto à biblioteca  

desenvolverem. A primeira visando à formação do leitor a partir de uma concepção clara do que 

isso  significa.  A segunda  pela  possibilidade  de  ampliação  desse  aspecto  formativo  a  partir  do 

momento  em que  a  biblioteca  deixa  de  ser  lugar  de  enclausuramento  ou  guarda  de  livros,  de 

delimitação de cultura, para se constituir em espaço de acesso, de leitura livre de burocracias e de 

interdições. Destaco, então, a importância de se reconstruir histórias de bibliotecas, entendendo o 

percurso dessas constituições, os papéis delegados a elas em suas vinculações com a escola, os 

sentidos criados por esses lugares, as práticas e representações dali decorrentes, os alcances e os 

desdobramentos  sociais  que  elas  foram atingindo  no  decorrer  dos  tempos.  É  pela  apreensão e 

compreensão dos “discursos circulantes”, como fez Melo (2007), que isso pode ser (re) construído. 
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PORTAS QUE SE ABREM: percursos do fomento à leitura no Brasil

Maria da Conceição de Souza Santos65 
Shara Jane Holanda Costa Adad – UFPI (Orientadora)

Resumo: Neste trabalho, que trata da leitura como algo imprescindível à vida, e cujo objetivo é reconstruir alguns 
acontecimentos que proporcionaram o seu incentivo no Brasil, eis o percurso seguido: apresentação da leitura como  
uma forma de linguagem que dá autonomia e liberta; demonstração da falta de subsídios para o acesso à leitura, tendo  
como foco central as bibliotecas (escassez e precariedade); levantamento das políticas públicas de fomento ao livro e à  
leitura no Brasil, a partir da década de 1940 até os dias atuais, trazendo à tona alguns acontecimentos que interferiram 
e/ou interferem neste processo e seus propósitos. A metodologia utilizada para aquisição dos dados deu-se inicialmente  
por meio de levantamento documental, dentre os quais, a Política Nacional do Livro e o Plano Nacional do Livro e 
Leitura, e, posteriormente, análise dos números da leitura no Brasil, com base em dados de pesquisa oficial, realizada  
em 2007 e divulgada em 2008 pelo Instituto Pró-Livro, denominada “Retratos da Leitura no Brasil”, à luz das teorias de  
Azeredo  (2006),  Chartier  (1998),  Freire  (2000)  e  outros.   O  resultado  demonstra  que  também  compete  ao  
leitor/ouvinte/espectador criar oportunidades e/ou participar ativamente, ou seja, a cota de cada um na promoção de um 
Brasil de leitores, consequentemente esclarecidos, possivelmente livres e capazes de decidir os rumos a seguir e de 
participar na construção de uma nova sociedade. 

Palavras-chave: Leitura. Bibliotecas Públicas. Políticas Públicas.

1. Um prólogo 

Era uma vez...  Num reino  muito  distante...  Há muito,  muito  tempo...  Como na  ficção 

infantil, há várias maneiras para dar-se início a uma História. Há diversos caminhos que podem ser 

percorridos. A forma de perceber, de retratar a história, diverge conforme a necessidade, a intenção 

ou o dom. Vide o drama da seca no Nordeste. Pode-se correr aos livros de Geografia e História. Ou, 

ler Vidas Secas, de Graciliano Ramos, para chorar junto com Fabiano a morte da cadelinha Baleia, 

reproduzida  no  cinema,  sob  direção  de  Nelson  Pereira  dos  Santos,  outra  opção.  Quem  sabe, 

comover-se com o quadro Retirantes, de Cândido Portinari,  ou ainda chocar-se ante as fotos de 

65 Graduada em Letras/Português, com Especialização em Literatura Comparada e Mestranda da 19ª 
Turma  do  Mestrado  em  Educação  da  Universidade  Federal  do  Piauí. Contato: 

ceicinhasouza@hotmail.com

                                                           Sumário                                                     225

mailto:ceicinhasouza@hotmail.com


Sebastião Salgado. E tem, ainda, a opção de fazer coro ao Luís Gonzaga no lamento em forma de 

versos da Triste Partida. 

Neste trabalho, que trata da leitura como algo imprescindível à vida, e cujo objetivo é 

reconstruir alguns acontecimentos que proporcionaram o seu incentivo no Brasil,  eis o percurso 

seguido:  a  parte  2  –  Ler  é  Poder,  apresenta  a  leitura  como  uma  forma  de  linguagem que  dá 

autonomia e liberta; em Porta Fechada para a Leitura, parte 3, o mote é a falta de subsídios para o 

acesso  à  leitura,  tendo como foco central  as  bibliotecas  (escassez  e  precariedade);  a  parte  4  – 

Percursos  do  Fomento  ao  Livro  e  à  Leitura  no  Brasil  traz  à  tona  alguns  acontecimentos  que 

interferiram  e/ou  interferem  neste  processo  e  seus  propósitos;  finalmente,  o  que  se  chama 

comumente  conclusão,  aqui  é  Final  Aberto,  uma  referência  à  técnica  de  proporcionar  ao 

leitor/ouvinte/espectador a oportunidade de participar da ação e construir seu próprio final: qual é a 

cota  de  cada  um  na  promoção  de  um  Brasil  de  leitores,  consequentemente  esclarecidos, 

possivelmente livres e capazes de decidir os rumos a seguir e de participar na construção de uma 

nova sociedade.

2. Ler é poder

Patativa Prateada é o pseudônimo de Robério Augusto Seabra Pimentel de Moura Ozório. 

Desprovido de verba  até  para custear  suas  necessidades  elementares,  ele  sobrevive da palavra: 

declamador exemplar,  arguto usurpador de citações  célebres  e  erudito,  ele  conquista  e  encanta, 

muitas vezes sem ser compreendido, apenas pela beleza das palavras. Assim, coloca aos seus pés 

toda  uma população  de  pequena  cidade  do  interior,  totalmente  subjugada  pelo  fascínio  que  os 

poemas exercem e pelo poder que as palavras impõem. Fruto da mente fértil do escritor brasileiro 

João Ubaldo Ribeiro, personagem central do conto O Poder da Arte da Palavra, parte da obra Livro 

de Histórias, Patativa Prateada é ficção. Mas, o poder da palavra é realidade.

Ávido  leitor  de  poesia  clássica,  se  Patativa  Prateada  estivesse  em lugar  habitado  por 

indivíduos  tão  habituados  à  leitura  quanto  ele,  possivelmente  teria  de  manter  uma  atividade 

profissional para a sua subsistência. O poder, assim, circularia entre seus pares. Na medida em que a 

leitura intensifica a comunicação, potencializa o leitor, proporcionando-o autonomia e conferindo 

qualidade às suas ações e decisões, tornando-o mais crítico e menos propenso a aceitar discursos 

dominantes. 
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Para Foucault (2000), somos seres de linguagem e não seres que possuem linguagem.  A 

evolução da linguagem passa pela leitura. Esta é requisito fundamental para o desenvolvimento de 

habilidades sociais, proporcionando ao leitor: melhor entendimento de seu meio, construção da sua 

identidade e capacidade de conviver com o diferente. Ler é uma das formas que o indivíduo tem de 

comunicar-se com o mundo, de ter contato com novas ideias, pontos de vista e experiências. Não 

ler,  traz prejuízos que vão desde o desenvolvimento pessoal e  profissional até  a ampliação das 

desigualdades sociais. 

Assim, a leitura pode ser considerada um processo que está atrelado à educação e não é à 

toa  que  a  aprendizagem  e  o  domínio  da  leitura  estão  encarnados  no  quadro  dos  direitos  da 

cidadania. O direito à leitura pressupõe, além do ensino gratuito via escola, a inclusão dinâmica no 

universo da cultura letrada, pois que as sociedades contemporâneas se caracterizam pela circulação 

democrática das informações, pelo avanço da ciência e tecnologia, pela produção da literatura - 

todos  esses  campos  têm  na palavra  escrita  (manuscrita,  impressa  e/ou  virtual)  o  seu  veículo 

primeiro de comunicação. Nestes termos, a leitura é, também, um instrumento básico, insubstituível 

para que o sujeito possa exercer os seus direitos de cidadania e, ao mesmo tempo cumprir com os 

seus deveres.

A leitura de mundo ajuda no desenvolvimento do pensamento e, por sua vez, o pensamento 

mais desenvolvido auxilia a linguagem e a aprendizagem. Sabe-se ainda, que ao ler a palavra do 

outro, pode-se descobrir nela outras formas de pensar, que contrapostas às nossas, por exemplo, 

poderão nos levar à construção de novas formas e assim sucessivamente. Como afirma Azeredo 

(2006, p. 26), 

Independentemente  de  sua  duração,  a  experiência  sociocultural  dos  indivíduos 
anterior à aprendizagem da escrita dota-os de um amplo conhecimento sobre sua 
língua, sem o qual nada entenderiam e nada saberiam dizer, e esse conhecimento 
será a base do crescimento de cada um como pessoa à medida que cada um precise 
se comunicar em outras situações, para dizer e assimilar coisas novas, e para lê-las 
e escrevê-las. 

Leitura não se restringe ao ato de ler livros, mas também de ler jornais, revistas, filmes, 

quadros, charges e outros textos. O importante é criar espaços no sentido de desenvolver o gosto 

pela leitura. “É preciso frisar também que a prática de leitura precisa ocorrer num espaço de maior 

liberdade possível”, salienta Marisa Lajolo (1997), que propõe uma reflexão sobre o papel da leitura 

numa sociedade democrática.  A autora constata  que ler  é  essencial,  e não só para aqueles  que 

pretendem  participar  de  uma  produção  cultural  mais  sofisticada,  pois  a  própria  sociedade  do 

consumo utiliza a  linguagem escrita  para muitos  de seus  apelos.  Ler  jornal,  procurar  emprego, 
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assinar  contratos  de  trabalho  e  outra  infinidade  de  atividades  sociais  do  dia  a  dia  requerem 

habilidades  de  leitura  que  precisam ser  consideradas  num projeto  de  educação democrática.  A 

autora afirma, também, ser fundamental a leitura de textos literários, pois 

É à literatura, como linguagem e como instituição, que se confiam os diferentes 
imaginários,  as  diferentes  sensibilidades,  valores  e  comportamentos  através  dos 
quais  uma  sociedade  expressa  e  discute,  simbolicamente,  seus  impasses,  seus 
desejos,  suas  utopias.  Por  isso a  literatura  é  importante  no currículo escolar:  o  
cidadão, para exercer plenamente sua cidadania, precisa apossar-se da linguagem 
literária,  alfabetizar-se nela,  tornar-se usuário competente, mesmo que nunca vá 
escrever um livro: mas porque precisa ler muitos livros. (LAJOLO, p. 59)

Vale ressaltar que não basta apenas ler, mas é importante analisar, interpretar, conhecer para 

agregar valor à atividade ou necessidade que se tem. Na seleção de determinado livro, revista ou 

jornal,  existe  uma intenção para  justificar  a  escolha.  É  fundamental  a  interação dos  elementos 

textuais com os conhecimentos do leitor ou a “leitura do mundo”, como analisa Freire (2009, p. 11),

“uma compreensão crítica do ato de ler não se esgota na decodificação pura da 
palavra escrita ou da linguagem escrita... A leitura do mundo precede à leitura da  
palavra, daí que a posterior leitura desta não possa prescindir da continuidade da 
leitura daquele.”

3. Porta fechada para a leitura

Quando Jeca Tatu aprendeu a ler, conta Monteiro Lobato, encheu a casa de livros e sua 

vida  mudou completamente.  Jorge de Burgos,  apesar  de cego,  era  o  guardião da biblioteca do 

mosteiro beneditino em O Nome da Rosa, e Umberto Eco deu-lhe este nome em homenagem ao 

escritor argentino Jorge Luís Borges, cego na velhice e autor de diversas histórias ambientadas em 

bibliotecas. Mais que isso, seu conto A Biblioteca de Babel fala de uma realidade em que o mundo é 

constituído por uma biblioteca infindável. 

É  notável  a  preocupação  do  homem em guardar  para  si  ou  para  os  descendentes  as 

informações  e  o  conhecimento  que  obtém.  As  bibliotecas,  como preservadoras  e  geradoras  de 

conhecimento,  existem muito antes das que são registradas em compêndios históricos. Segundo 

Eco, “as bibliotecas, ao longo dos séculos, têm sido o meio mais importante de conservar nosso 

saber coletivo. Foram e são ainda uma espécie de cérebro universal onde podemos reaver o que 

esquecemos e o que ainda não sabemos” (ECO, 2003, p.2).
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Certamente o alemão Johann Gutenberg não imaginou que seu invento, o tipógrafo e a sua 

“Bíblia de 42 linhas”, seriam precursores da produção de livros em escala. Apesar de o Brasil ser 

hoje um dos maiores  produtores editoriais  da América Latina (LINDOSO, 2004),  infelizmente, 

ouve-se muito a máxima de que o brasileiro não tem hábito de leitura. Pesquisa realizada em 2007 e 

divulgada em 2008 pelo Instituto Pró-Livro, denominada “Retratos da Leitura no Brasil”  66, aponta 

que

Há uma grande, enorme fatia da população que não conhece os materiais de leitura, 
ou conhece muito mal.  Há um claríssimo problema de acesso aos  materiais  de 
leitura, especialmente ao livro. Mesmo tendo-os por perto, falta a descoberta, a 
volta na chave que faz a súbita ligação e torna o sujeito capturado para a leitura. 
Ele não descobriu a senha. Por isso mesmo, à frente da leitura (5º ou 4º lugar, 
conforme o enfoque), depois apenas de ver televisão, ouvir música e (às vezes)  
ouvir rádio, os entrevistados (mesmo os mais novos) afirmam preferir ocupar seu 
tempo livre... descansando!!! Ao mesmo tempo, a falta de tempo (com índices de 
às vezes mais de 50%) é a alegação mais comum dos entrevistados,  em várias 
respostas, para tentar justificar o não envolvimento com a leitura.

Este  baixo  índice  de  leitura  pode  configurar-se  como  um  dos  obstáculos  mais 

comprometedores  para  a  superação  das  dificuldades  e  como  uma  consequência  das  condições 

socioeconômicas e educacionais da população do país. Pelo Brasil afora, são muitos os municípios e 

as  escolas  desprovidas  de  biblioteca.  E,  alguns  casos,  as  que  existem –  inclusive  nas  grandes 

cidades possuem um acervo antigo, com livros caindo aos pedaços. Encontrar um título novo em 

uma  biblioteca  pública  é  quase  uma  utopia.  Em  Teresina,  a  biblioteca  pública  Cromwell  de 

Carvalho, a maior do estado, está fechada há quase dois anos para reforma.

Outra observação a ser feita é a ausência de obras regionais nas bibliotecas. As produções 

locais ou não existem ou não são colocadas em evidência.  É essencial que se saiba valorizar a 

cultura  popular  em  que  o  leitor  está  inserido,  para,  a  partir  desta  cultura,  aprofundar  seus 

conhecimentos, e participar do processo permanente da sua libertação.

A biblioteca popular como centro cultural e não como um depósito silencioso de 
livros,  é  vista  como  um  fator  fundamental  para  o  aperfeiçoamento  e  a 
intensificação de uma forma correta de ler  o texto em relação com o contexto  
(FREIRE, 2009, p.38).

Não obstante o avanço dos meios eletrônicos de armazenamento e de acesso à informação, 

o livro ainda destaca-se como o meio mais eficiente de apropriação do conhecimento que circula na 

sociedade. No mesmo patamar está a biblioteca, como local de acervo e de memória. Ainda assim, 

um país de leitores é quase uma utopia. Não basta ter acesso. É imprescindível que o indivíduo seja 
66 Disponível em: http://www.prolivro.org.br/ipl/publier4.0/dados/anexos/48.pdf. Acessado em 23/outubro/2010
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estimulado à prática da leitura. Caso contrário, o livro não cumpre sua função, como questiona 

Chartier (1998, p. 154), 

[...] um livro existe sem leitor? Ele pode existir como objeto, mas sem leitor, o 
texto do qual ele é portador é apenas virtual. Será que o mundo do texto existe  
quando não há ninguém para  dele  se  apossar,  para  inscrevê-lo  na  memória  ou 
transformá-lo em experiência?

4. Percursos do fomento ao livro, à literatura e à leitura no Brasil

Quando Miguilim, garoto com alma de poeta, colocou nos olhos os óculos do doutor José 

Lourenço, passou a ver o Mutum, seu lugar, mais bonito do que via antes: era míope. Ao final da 

narrativa lírica de Campo Geral, de autoria de Guimarães Rosa, dentre tantas metáforas, faz-se uma 

alusão à junção da necessidade com a oportunidade. O leitor, no Brasil, está em formação e precisa 

de  condições  para  ingressar  no  universo  da  leitura.  Urge  também  desejo  político.  Reclama 

impressos  a um custo menor,  mais acessível,  e,  sobretudo,  a  criação e  manutenção de espaços 

propícios. É lugar-comum afirmar que há carência de políticas públicas. O incentivo à formação de 

leitores, a acessibilidade às bibliotecas e à produção de livros são estratégias interligadas e precisam 

ser pensadas em conjunto. 

Fazendo-se um resgate histórico das políticas públicas de incentivo à leitura, emanadas 

pelo Governo Federal, vê-se que as ações tiveram início ainda na década de 1930, que teve como 

marcas: Getúlio Vargas criou o Ministério da Educação e da Saúde Pública – MESP; são instituídos 

o Plano Nacional  da Educação – PNE e o Instituto Nacional  do Livro – INL,  com a seguinte 

competência: 

a)  organizar  e  publicar  a  Enciclopédia  Brasileira  e  o  Dicionário  da  Língua 
Nacional, revendo-lhes as sucessivas edições;

b) editar toda sorte de obras raras ou preciosas, que sejam de grande interesse para 
a cultura nacional;

c) promover as medidas necessárias para aumentar, melhorar e baratear a edição de 
livros no país bem como para facilitar a importação de livros estrangeiros;

d) incentivar a organização e auxiliar a manutenção de bibliotecas públicas em todo 
o território nacional.

Foi na década de 1940 que, por meio de decreto, a publicação de livros didáticos para uso 

nos estabelecimentos de ensino no país passou a ser atribuição do INL. Em 1946, Eurico Dutra, por 

meio  de  decreto-lei,  concede  isenção de  direitos  de  importação para  consumo e  demais  taxas, 
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inclusive  de  previdência  social,  ao  papel  para  livros.  No  início  dos  anos  1950,  vem  o 

desmembramento da Saúde, e é criado o Ministério da Educação e Cultura - MEC. Em 1961, é o 

estabelecido o Conselho Nacional de Cultura, no início do governo de Jânio Quadros. Com isso, o 

INL perde a sua autonomia, que só seria restaurada em 1973, e é instituído o Serviço Nacional de 

Bibliotecas. 

O livro didático foi alvo de muitas mudanças: em 1966 foi criada a Comissão do Livro 

Técnico e Livro Didático - Colted, que, em 1971, seria substituído pelo Programa do Livro Didático 

para o Ensino Fundamental – Plidef, e este, por sua vez, cederia lugar à Fundação Nacional do 

Material Escolar – FENAME, que seria englobado pela Fundação de Assistência ao Estudante – 

FAE, em 1983.

Na década de 1980, a Fundação Nacional do Livro, em parceria com a iniciativa privada, 

patrocinou projetos de incentivo à leitura. Na década de 1990 foi instituído o Programa Nacional de 

Incentivo à Leitura – PROLER, que tem como objetivo principal coordenar, disseminar, articular, 

ouvir as propostas, as ideias para a dinamização de experiências na área da leitura, realizadas nas 

diversas regiões do País. Em 1997, o Ministério da Educação e Cultura – MEC, em parceria com a 

Secretaria de Ensino Fundamental - SEF, criou o Plano Nacional de Biblioteca Escolar - PNBE com 

a intenção de prover recursos diversificados para a promoção da leitura no Ensino Fundamental. Em 

2001 o MEC e a SEF criaram o Programa “Literatura em Minha Casa” com o objetivo de integrar 

nas práticas de leitura a escola e a família. 

Em 30 de outubro de 2003, a Lei Nº 70753, alcunhada Lei do Livro, passou a definir o 

livro como meio principal e insubstituível da difusão da cultura e transmissão do conhecimento, e 

cujas diretrizes são:

I - assegurar ao cidadão o pleno exercício do direito de acesso e uso do livro;

II - o livro é o meio principal e insubstituível da difusão da cultura e transmissão 
do conhecimento,  do fomento à pesquisa social  e científica,  da conservação do 
patrimônio nacional, da transformação e aperfeiçoamento social e da melhoria da 
qualidade de vida;

III  -  fomentar  e  apoiar  a  produção,  a  edição,  a  difusão,  a  distribuição  e  a  
comercialização do livro;

IV - estimular a produção intelectual dos escritores e autores brasileiros, tanto de 
obras científicas como culturais;

V - promover e incentivar o hábito da leitura;
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VI - propiciar os meios para fazer do Brasil um grande centro editorial;

VII  -  competir  no  mercado internacional  de livros,  ampliando a  exportação de 
livros nacionais;

VIII - apoiar a livre circulação do livro no País;

IX - capacitar a população para o uso do livro como fator fundamental para seu 
progresso econômico, político, social e promover a justa distribuição do saber e da 
renda;

X - instalar e ampliar no País livrarias, bibliotecas e pontos de venda de livro;

XI  -  propiciar  aos  autores,  editores,  distribuidores  e  livreiros  as  condições 
necessárias ao cumprimento do disposto nesta Lei; 

XII - assegurar às pessoas com deficiência visual o acesso à leitura.

Três anos depois, atrelada à Lei do Livro, nasce o Plano Nacional do Livro e Leitura – 

PNLL67,  um  conjunto  de  projetos,  programas,  atividades  e  eventos  na  área  do  livro,  leitura, 

literatura e bibliotecas em desenvolvimento no país, empreendidos pelo Estado (em âmbito federal, 

estadual e municipal) e pela sociedade – a grande novidade em relação às demais políticas. Embora 

alguns projetos e programas sejam de responsabilidade dos poderes públicos, a maior parte das 

iniciativas descritas no site do PNLL é fomentada por Organizações Não-Governamentais, escolas 

privadas e empresas.

São instâncias diretivas do PNLL:

a) Debate/assessoria – A Câmara Setorial do Livro, Literatura e Leitura, vinculada 
à Fundação Biblioteca Nacional, do Ministério da Cultura, que integra o Conselho 
Nacional de Políticas Culturais e,  assim, parte do Sistema Nacional de Cultura,  
instituído  por  Decreto  Presidencial  em  agosto  de  2005,  é  o  instrumento  de 
participação  política  na  elaboração,  monitoramento  e  execução  de  políticas 
públicas  da  leitura,  do  livro  e  da  biblioteca.  É  o  espaço  de  concertação  para 
articulação,  entendimentos  e  busca  do  consenso,  sempre  que  possível,  na 
implementação de políticas públicas. Assim, será, ainda, o espaço para a sociedade 
legitimar e proteger suas políticas públicas;

b) Formulação e execução – No âmbito federal, a coordenação da formulação das 
políticas públicas de cultura, dentro do Ministério da Cultura, cabe à Secretaria de 
Políticas Culturais. A Fundação Biblioteca Nacional (em função da reformulação 
ocorrida  no  MinC,  em  2003,  que  extinguiu  a  Secretaria  Nacional  do  Livro  e 
Leitura) é a instituição vinculada ao Minc responsável pela área da leitura, do livro, 
da biblioteca, da formação de mediadores e da literatura. Cabe, ainda, à Fundação 
Biblioteca Nacional executar projetos e programas da política setorial, no âmbito 
do Ministério da Cultura. No âmbito do Ministério da Educação, cabe ao Fundo 

67 Disponível em: http://www.pnll.gov.br. Acessado em 1/novembro/2010.

                                                           Sumário                                                     232

http://www.pnll.gov.br/


Nacional do Desenvolvimento Educacional (FNDE) executar programas do livro e 
apoiar  programas  de  leitura,  por  meio  de  convênios.  Ao  MEC  cabe  dar 
continuidade às diversas políticas e ações que vem implementando nos últimos 
anos  em  diferentes  frentes  (acesso  à  produção  científica,  didática  e 
artístico-cultural; mediação de leitura; produção de material científico, didático e 
artístico-cultural;  pesquisa  e  avaliação  sobre  leitura  e  escrita),  por  meio  de  
Instituições e Programas como o INEP – Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 
Educacionais  Anísio Teixeira;  CIBEC – Centro de Informação e  Biblioteca em 
Educação;  TV  Escola,  Portal  de  Periódicos  da  CAPES;  PNLD  –  Programa 
Nacional do Livro Didático; PNBE – Programa Nacional da Biblioteca Escolar; 
PNLEM – Programa Nacional do Livro no Ensino Médio; NAPRO – Núcleo de 
Atividades  do  Projeto  Rondon;  SINAES  –  Sistema  Nacional  de  Avaliação  da 
Educação Superior; SAEB – Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica.

5. Final aberto

Beremiz Samir, personagem central de O Homem que Calculava, de Malba Tahan, era 

exato em seus cálculos, como bom matemático. Exato e justo. Ou, como diz a máxima: os números 

não mentem. A pesquisa “Retratos da Leitura no Brasil” contabilizou: 61% dos brasileiros adultos 

alfabetizados têm muito pouco ou nenhum contato com os livros; entre as 17 milhões de pessoas 

que não gostam de ler livros, 11,5 milhões possuem até oito anos de instrução; a leitura de livros é 

apreciada, de fato, por apenas 1/3 da população adulta alfabetizada. 

Assim,  deduz-se  que  a  realidade  da  leitura  no  país  ainda  está  distante  de  atender  as 

demandas do PNLL. Preço dos livros, falta de bibliotecas e analfabetismo levam os brasileiros a ler  

pouco. Precisaríamos ter pelo menos uma biblioteca em cada município, biblioteca em todas as 

escolas públicas. Porém, políticas públicas só não bastam. A sociedade precisa encampar esta luta. 

Talvez campanhas constantes na mídia surtissem algum efeito.

Ler é também paixão. Não ler por obrigação, ler por prazer seria o ideal. Por enquanto, o 

sonho é de acabar de uma vez por todas com o estigma de país de não-leitores. Quanto ao amor, já  

seria uma história para ser contada/investigada/tratada de outra feita.
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BIBLIOTECA ITINERANTE EM ESPAÇOS RURAIS DE CAETITÉ – 
BAHIA: leituras e leitores.

Maria Zélia Malheiro Marques68

Resumo: Esta comunicação tem relação com o projeto da Biblioteca Móvel Anísio Teixeira em Caetité - Bahia e com a 
pesquisa “Entre viagens, leituras e leitores: a itinerância da Biblioteca Anísio Teixeira”, GRAFHO/PPGEduC/UNEB 
(Programa de Pós-graduação em Educação e Contemporaneidade), cujo referencial  teórico, se ancora em estudos de 
autores que discutem a formação e a leitura.  A partir  deste trabalho foi  possível  perceber a singularidade e a não  
linearidade das leituras realizadas em que a família e os espaços imbricados aparecem como guardiãs das histórias,  
muito mais do que as escolas. Certa idealização da leitura é marcante na pesquisa, mas também há os indicadores de 
práticas de leituras reveladoras de pertencimento a exemplo da iniciativa na criação do espaço de cultura no lugar . É 
daí, que surge o projeto “Casa de cultura:  nossas leituras e outros mundos” que objetiva  desenvolver encontros de 
leitura  para  pensar  a  constituição  leitora  de  leitores  rurais  que  vivem  em  lugares  onde  funcionaram  as  escolas  
multisseriadas, zona rural do município de Caetité. Com esta proposta, surge a ideia de discutir as leituras pessoais e 
sociais dos leitores e apoiá-los na construção de casas de cultura com o intuito de não só catalogar os instrumentos de 
leitura e sim garantir o diálogo com as diversas culturas.
Palavras–Chave: Biblioteca itinerante; leituras; leitores.

1. A Biblioteca Móvel Anísio Teixeira, (BMAT), um espaço leitor de interesse coletivo?

“Bibliotecas públicas, porém, não podem simplesmente repetir 
e  refletir  o  gosto  individual.  São  públicas,  porque,  em 
princípio, representam o interesse coletivo. Podemos falar ou 
agir  em  nome  do  grupo?  E  como  fazê-lo?”  (ZILBEMAN, 
1992, p. 194).

Na defesa do espaço bibliotecário,  como lugar  em que há possibilidade de se exercer  a 

liberdade, os questionamentos feitos pela autora citada vêm enfatizar a ideia de que o interesse 

coletivo  pode sim ser  representado em espaços de leitura,  a  exemplo do que se vê  em muitas 

bibliotecas  públicas,  quando  há  a  preocupação  de,  também,  buscar  conhecer  o  grupo  leitor, 

frequentador desses espaços públicos. 

Nesse aspecto, pode-se denominar a Biblioteca Móvel Anísio Teixeira em Caetité – Bahia, 

como lugar para a constituição de leitores da região. Sendo apenas um veículo que viaja com o 

acervo de leitura, atua, prioritariamente, na zona rural, especificamente em espaços onde existem ou 

existiram classes multisseriadas. Não é, porém, um trabalho desarticulado do projeto pertencente à 

Casa Anísio Teixeira.  É uma extensão que vem desenvolvendo leituras,  possibilitando aos seus 

leitores um diálogo com as diversas culturas. 

68Zélia Malheiro Marques, Professora Mestra da Universidade do Estado da Bahia – UNEB, Campus VI – Caetité-BA.  
(zeliacte@yahoo.com.br). 
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É um projeto que tem o patrocínio das Indústrias Nucleares do Brasil e do Programa de 

Incentivo à Cultura – FAZCULTURA – do governo do Estado da Bahia. Seu acervo varia entre 

instrumentos de leitura, como os impressos, mas também há os não impressos. Abrange todo tipo de 

literatura, inclusive a infanto-juvenil; obras de referência ou não (atlas, dicionários e enciclopédias); 

está  equipada com computador,  tv,  vídeo e  proporciona atividades  de animação (contadores  de 

histórias, oficinas de arte-educação, exibição de vídeos, teatro, músicas, empréstimo em domicílio, 

bem como a orientação a pesquisas, tanto em meios tradicionais, quanto em digitais.

Para  tentar  compreender  como  essas  práticas  de  leitura  desenvolvidas  pela  Biblioteca 

Móvel em estudo têm ou não constituído leitores, foi construída a pesquisa “Entre viagens, leituras 

e leitores: a itinerância da Biblioteca Anísio Teixeira”  69,  e, no desenvolvimento do trabalho, os 

princípios  da abordagem  autobiográfica  com eixos  temáticos  referentes  à  formação  e à  leitura 

favoreceram as discussões autobiográficas e a identificação das práticas de leituras desenvolvidas 

nos espaços culturais da investigação em diálogo com teóricos, como Nóvoa (1988), Pineau (1999), 

Souza e Cordeiro (2007), dentre outros, reportando-se à autobiografia, à biografia, às histórias de 

vida, às narrativas de formação, como constitutivas da abordagem biográfica. No campo da leitura, 

a valorização das culturas e a constituição leitora podem ser vistas pela relação entrelaçada entre 

texto, leitor e as formas de leitura: [...] pensar que os atos de leitura que dão aos textos significações 

plurais e móveis situam-se no encontro de maneiras de ler, coletivas ou individuais, herdadas ou 

inovadoras (CHARTIER, 2001, p. 36).

Tem-se, assim, a leitura como prática cultural, inventiva e criativa, não necessariamente a 

partir de instrumentos impressos, uma leitura presente em cotidianos não legitimados, lugares em 

que se fazem visíveis as dificuldades. Em espaços culturais, como na Escola Janir Aguiar, antiga 

escola rural multisseriada, localizada na comunidade de Riacho da Vaca e a Casa Anísio Teixeira, 

em Caetité/BA, nesses lugares, as práticas de leitura revelaram significativas. Da escrita do diário, 

registro dos encontros realizados, foi importante evidenciar situações motivadoras, como as leituras 

referentes ao próprio processo de constituição leitora, não somente as questões elaboradas para a 

investigação. 

Dessas leituras, o conhecimento dos leitores, a possibilidade de ler e de viajar, adentrando 

por caminhos desconhecidos para fazer o diálogo entre as experiências leitoras. De Certeau (1994), 

ao destacar questões como essas, trazem os leitores como viajantes; os que se transportam a outros 

lugares. Eles buscam imaginar possibilidades e mundos diversos em sintonia com suas lembranças, 

69Mestrado - GRAFHO/PPGeduC/UNEB/Salvador (Programa de Pós-Graduação em Educação e Contemporaneidade – 
orientador: Prof. Dr. Elizeu Clementino de Souza e co-orientadora: Profª Drª Verbena Maria Rocha Cordeiro.
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levando-se  em  consideração  as  narrativas  que  se  aproximam  ou  se  contrariam,  conforme  a 

necessidade de cada um. Dessas circunstâncias, as muitas histórias surgem; às vezes, as pessoais, às 

vezes, as sociais, como as que são evidenciadas pelos colaboradores dessa pesquisa: 

A biblioteca móvel na nossa comunidade é muito importante,  pois desde 
2000 que ela vem trazendo inúmeros benefícios para a nossa comunidade; 
Tais como: a prática de ler, a importância da leitura, muitas dinâmicas, vídeo 
(filme), desenhos e tantas outras coisas mais [...] (Silvanete).

 O ato  de  ler  é  descrito  pela  leitora  que  se  dá  pela  mediação das  práticas  de  leitura, 

utilizando diversos  instrumentos  de  leitura.  A  Biblioteca  Móvel  Anísio  Teixeira  vem ocupando 

alguns espaços  públicos  possibilitando  as  leituras  pessoais  e  sociais  e  os  benefícios  são 

evidenciados. É visível, no entanto, os muitos espaços públicos, especialmente, rurais em que há 

leitores precisando de novas propostas de constituição leitora. Eles sinalizam ideias de quem busca 

dialogar com outras leituras, fazendo-nos pensar o que acena Sanches Neto:  “[...]  Fui um desses 

pardais que sonhavam com alturas e não com as migalhas caídas no chão. E o lugar onde pude 

exercer este projeto foi a biblioteca pública [...]” ( 2004, p. 17). 

 Importante,  portanto,  a expansão de espaços públicos  para a  leitura,  não somente em 

ambientes urbanos, mas também rurais. Os diversos leitores podem se encontrar pelo contato com o 

mundo da leitura.  Não somente pela condição de tomar as práticas leitoras  pela  utilidade,  mas 

também, por exemplo, como entretenimento e lazer. No caso dos colaboradores desta pesquisa, pela 

ausência de outros atrativos no lugar, o empenho de cada um pela valorização das práticas leitoras 

oferecidas poderia ser compreendida como aceitação da única opção existente. 

Consideramos, também, as várias leituras feitas pelos leitores, suas experiências pessoais, 

ocasião em que eles trazem para mais perto de si o que de fato vem para eles, ou seja, as leituras, 

tanto as oriundas da escola multisseriada, quanto as que surgem do diálogo com as narrativas da 

cultura local. Com essas histórias, as brincadeiras, como as de roda, propiciam ações da BMAT que 

vem se preocupando em fazer o resgate das práticas culturais referentes à oralidade do lugar. 

 Pela ausência dos impressos, os leitores, quando dizem que não tiveram uma história de 

leitura, pelo menos na infância, marcada por livros, eles revelam as histórias vividas no seio da 

família  e  da  comunidade  onde  viveram,  falando  e  demonstrando  com entusiasmo  as  práticas 

leitoras: “[...] A leitura é traduzida pra quem sabe contemplar, pois ela mesma nos mostra tudo de 

belo que há e não nos deixa incerteza de que a vida vai mudar [...]” (Robério).  “[...]  A minha 

professora Maria Aparecida ela foi para mim uma ótima professora, ela me ensinou a escrever e a 

ler, ela para mim foi muito importante se não fosse ela eu estaria sem saber nada [...]” (Anatália). 
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Ao relacionarem a leitura com a vida, tentam tirar dessa experiência os ensinamentos para 

o enfrentamento cotidiano, os desafios, também: “[...] Sem a leitura agente se sente em um deserto, 

imagina  se  eu  não  soubesse  ler,  como seria  que  eu  estava  aqui?  Estava  parecendo  uma tonta 

(Carliana).  “Há muitos  anos atrás,  a  Biblioteca Móvel  Anísio Teixeira  viajava pelas  escolas  da 

região com o objetivo de ensinar aos alunos a importância da leitura e a riqueza que a mesma nos 

oferece [...]” (Robério).

Ao trazerem as lembranças da escola multisseriada, das histórias e do reconhecimento à 

dedicação  da  professora,  a  qual  aparece  bem  próxima  dos  seus  alunos  na  tentativa  de 

possibilitar-lhes o conhecimento no ato de ler e de escrever, como destaca Carliana, ao se colocar no 

lugar de quem não tem essas conquistas, compara-se a uma pessoa que se vê em um deserto ou 

como uma “tonta”. Numa outra linha de pensamento, no entanto, o leitor imagina-se em um mundo 

novo,  como  acena  Robério  ao  falar  de  BMAT e  ele  descreve  suas  ações  para  lhes  favorecer 

conhecimento e o desejo de continuidade da leitura. 

Nas diversas situações, os leitores indicam a leitura para instrução e para o preenchimento 

de espaços vazios. Em contato com essas práticas leitoras, sinalizam agradecimento, levando-nos a 

pensar que esses lugares de tantas faltas: “[...] Quero ter sempre um pouco de responsabilidade e ser 

sincera com a leitura na sociedade. Leitura, paz e união é o que deve ter um cidadão, seja feliz com 

a leitura pra não viver na ilusão” (Rosilene). “[...] Foi tanto divertimento que a nenhum momento 

não consigo esquecer e antes de mais nada por hoje eu só tenho é que agradecer [...]” (Rosilene).  

A adesão ao programa de leitura parece ocorrer naturalmente. Eles demonstram dedicação 

aos trabalhos desenvolvidos, revelando gosto bem singular; produzem as narrativas, associando-se 

com a natureza e destacam a preferência pela estrutura poética, haja vista a organização de poemas, 

as rimas, as paródias, as cantigas, assim como o emprego da linguagem figurada em consonância 

com a  vida  campestre: “[...]  Voar  livre  faz  parte  da  nossa  vida  [...]”  (Euzivânia).  Esta  leitora 

expressa liberdade, ao falar em ”voar livre” e, em suas palavras e ações, o gosto de brincar com as 

palavras, como quem não tem outras possibilidades de brinquedos.

Nesse sentido, é possível dizer que a BMAT chega para possibilitar leituras, não só para 

emprestar livros. Ela propicia o diálogo com outros instrumentos reveladores das práticas de leitura 

do lugar. Conta e escuta as narrativas, tanto as que estão nas leituras pessoais, quanto as sociais.  

Daí,  as brincadeiras e as histórias da cultura local oriundas da oralidade.  O Terno de Reis, por 

exemplo, manifestação cultural que envolve os leitores, propicia benefícios, como a integração, o 
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prazer e o diálogo com outras manifestações culturais, especialmente no período de encontro dos 

diversos Ternos de Reis da região. 

Pela prerrogativa de que o ato de ler seja requisito significativo para a prática de leitura, 

busca-se atentar para o funcionamento do espaço em branco e suas diferentes dimensões para fins 

de crescimento pessoal e como possibilidade para trocar experiências e repensar a vida. Essa ideia 

está relacionada à ação de revisitar as memórias de histórias formativas para compreender a relação 

entre passado, presente e futuro, atentando-se para a relevância das lembranças memorialísticas. 

Surge, então, a proposta do projeto “Casa de cultura: nossas leituras e outros mundos”70, 

que objetiva desenvolver encontros de leitura para pensar leituras e leitores que vivem em lugares 

onde funcionaram as escolas multisseriadas, zona rural do município de Caetité. Com este projeto, 

intensificamos a ideia de discussão das narrativas pessoais e sociais dos leitores, buscando apoiá-los 

na construção de casas de cultura com o intuito de não só catalogar os instrumentos de leitura do 

lugar, mas também como forma de propiciar o diálogo com as diversas culturas. Nesse aspecto, ao 

identificar os instrumentos de leitura e registrar as narrativas produzidas nos encontros realizados, 

pela mediação leitora, estamos observando o fortalecimento da constituição do leitor. 

Observamos o processo de nucleação das escolas multisseriadas, questões dos ganhos e das 

perdas. Visualizamos, por exemplo, os espaços educacionais ociosas nessas comunidades rurais e a 

necessidade de incentivo no sentido de acompanhar os leitores na conquista de realizações para ir, 

aos poucos, ocupando esses espaços vazios. As narrativas, muitas da oralidade regional, poderão ser 

encontradas  nesses  lugares.  Algumas tendem a  desaparecer  por  falta  de propostas  que  venham 

valorizá-las.

Em diálogo com os diversos lugares pelo contato com novas culturas, sabemos que há uma 

tendência de desvalorização das suas próprias histórias, dos costumes comunitários, muitas vezes, 

considerados  ultrapassados.  A  proposta,  então,  visa  contar  e  escrever  as  narrativas  leitoras 

reveladoras de si e do social. Talvez como contrapartida, bem importante, também, é o registro das 

práticas de leitura que são identificadas pelo contato com os leitores. Nelas,  a singularidade do 

leitor, suas experiências do conhecimento de mundo em que está inserido. Nelas, há o convite para 

pensar os desafios a serem enfrentados e a profunda necessidade de transformação. 

70Cadastrado no NUPE (Núcleo de Pesquisa e Extensão) – Campus VI – UNEB/Caetité, em 2009, este projeto passa a 
ser divulgado e preparado para ser desenvolvido com o apoio dos Programas Institucionais de Bolsas de Iniciação 
Científica PICIN/UNEB, iniciado neste ano de 2011.
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Com os  estudos ligados à História Cultural, campo de investigação mais alargado, os 

aportes teóricos vão sinalizar maior interesse pelos projetos relacionados ao desenvolvimento das 

práticas culturais de leitura: “As investigações revelaram um interesse pela leitura e um contato com 

o  escrito  muito  maior  do  que  se  supunha,  livrando-nos  de  fantasmas  como  o  desinteresse  do 

brasileiro pela leitura, [...]” (ABREU, 2004, p. 43).  

Ao encontro dessas leituras, as bibliotecas públicas podem ser espaços coletivos para 

difusão das práticas leitoras, tornando fundamental, então,  as discussões nesses campos em que 

aparecem os muitos cenários desse país, lugares, muitas vezes, em que é visível a falta de tradição 

da leitura e da escrita e dos interesses acadêmicos, como destaca Moares: “[...] uma vez que são 

reconhecidas  como leituras e modos de ler  que se encontram distantes daquilo que a  escola e, 

principalmente, o curso de Licenciatura irá legitimar como sendo “verdadeira leitura” [...]” ( 2000, 

p. 213/214). 

O que seria uma verdadeira leitura? Pergunta difícil de responder. Uma ideia, no entanto, 

aparece como possibilidade de ir pensando respostas, a de favorecer as práticas de leitura além dos 

ambientes  considerados  adequados.  Nessa  linha  de  pensamento,  as  bibliotecas,  por  exemplo, 

deveriam ir ao encontro dos leitores, como vem pensando a Biblioteca Móvel Anísio Teixeira em 

Caetité – Bahia.

Em contato com seus leitores, talvez, pelo fato de não precisar vincular sua programação às 

exigências formais do ensino, vamos visualizando que a BMAT vem propiciando as práticas de 

leitura de forma livre, constituindo opção de desejo e de lazer: “[...] Aqui em Riacho da Vaca, mais 

uma vez a comparecer, a biblioteca móvel, de grande desejo e lazer, trazendo orientações, para nós 

todos aprender [...]” (Rosilene, Juscelma, Geovane) e, assim, os leitores da BMAT vão revelando 

significados das práticas de leitura favorecidas, não somente com o livro que chega ao lugar que 

não tem biblioteca.

Entre narrativas de leitura oriundas da oralidade e outras vindas dos impressos,  vamos 

percebendo os espaços de constituição leitora e a necessidade de ampliação do projeto da Biblioteca 

Móvel Anísio Teixeira para instigar leituras e leitores, especificamente, em ambientes rurais.
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D. QUIXOTE,  O NOME DA ROSA E A MENINA QUE ROUBAVA LIVROS: a 
literatura lê a biblioteca e o leitor

Patrícia Kátia da Costa Pina71

Resumo: A paixão quixotesca pelas novelas de cavalaria, com sua conseqüente loucura; a morte violenta que transita 
pelas escadarias da biblioteca medieval; o livro e a biblioteca como alternativa para a morte na Alemanha nazista são as  
três representações da biblioteca, da leitura e do leitor que interessam a esta Comunicação. No século XVII, Cervantes  
discute  a  biblioteca  como fonte  de  descentramento  do  homem;  no  século  XX,  Eco  retorna  à  Idade  Média  para 
representar a biblioteca e a leitura como ameaças à ordem religiosa, cultural, econômica; no século XXI, Zusak cria  
uma trama  em que a  aquisição  da  leitura  e  o  acesso  aos  livros  e  à  biblioteca,  sempre  clandestinos,  acarretam a  
construção  de  uma  consciência  solidária  e  cidadã,  na  pequena  protagonista.  O  que  significa  a  biblioteca  para  a  
literatura? E para nós, cidadãos da era da informática? Para que queremos a biblioteca hoje? Essas questões, trazidas a  
partir do estudo dessas três obras, pretendem encenar um debate sobre o papel político, cultural, social, educacional da 
Biblioteca no mundo contemporâneo.  Fundamentam a proposta estudos de  Eliana  Yunes,  Marta Morais  da Costa,  
Ezequiel Theodoro da Silva, entre outros.
Palavras-chave: Formação do Leitor; Representações de Biblioteca; Leitura

Este estudo quer analisar as representações literárias da Biblioteca, observando-as em seu 

trânsito histórico-cultural. Para tanto, serão comparadas três diferentes representações de Biblioteca, 

a saber, a de D. Quixote, a de O nome da rosa e a de A menina que roubava livros. Essa pesquisa se 

insere em investigações sobre a leitura e a formação do leitor, desenvolvidas no seio do Grupo de 

Pesquisa Leitura, Cultura e Formação Docente (CNPq/UNEB). A discussão aqui proposta começa 

pela  abordagem das  obras  destacadas,  em método comparativo,  e  segue pela  interlocução com 

teóricos da área.

Era uma vez uma menina viciada em livros e bonecas. Em todos os aniversários, Natais, 

Dias das Crianças, seu avós maternos e sua mãe tinham apenas duas opções de presentes: livros e 

bonecas. Sua paixão pelos livros, partilhada por um amigo que conquistou no Jardim de Infância, 

levou-a a desenvolver uma estratégia pra “tomar emprestados” livros da Biblioteca escolar, cujas 

estantes eram direcionadas por faixa etária. Ela e o amigo visitavam a biblioteca vestindo casacos 

largos, pegavam livros autorizados e, sutilmente, migravam para as estantes proibidas, escondendo 

dentro de seus capotes um volume cada um. Liam os livros permitidos e os proibidos, trocavam 

71 Doutora em Literatura Comparada (UERJ, 2000), com Pós-Doutorado em Letras Vernáculas(UFRJ, 2010). Professora 
Titular de Literatura Brasileira do DCH, Campus VI, da Universidade do Estado da Bahia, em Caetité.
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entre si, conversavam sobre o que haviam gostado e, no mesmo processo marginal, devolviam todos 

os volumes, cometendo o mesmo “crime” incontáveis vezes.

Nessa época, década de 1970, as Bibliotecas escolares eram vigiadas e a leitura vivia sob 

controle. Pensar era muito perigoso. As bibliotecas eram espaços de silêncio e emudecimento.

Certa feita, quando tinha uns onze anos, época de restrição financeira para a família, essa 

menina viu um livro quadrinizado numa livraria perto de sua casa e de sua escola:  Quo vadis?. 

Pediu à mãe o livro, mas o dinheiro estava escasso, a resposta foi negativa. A menina passou dias  

namorando o livro. Até que resolveu usar uma técnica já testada na biblioteca da escola: colocou o 

livro dentro do casaco e foi para casa. Quando a mãe percebeu, obrigou a menina a devolver o livro 

à loja e a colocou de castigo: não poderia ler por uma semana. 

Essa menina nunca conseguiu ler Quo vadis?, mas leu muitos outros livros e se tornou essa 

doutora  em  literatura  que  vos  escreve.  Educada  durante  a  ditadura  militar,  sempre  associei  a 

biblioteca ao cerceamento da leitura. E sempre pensei que leitura é felicidade, libertação, alegria, 

prazer. Como um lugar cheio de livros poderia ser tão triste, controlador, soturno?

Este  trabalho  quer  refletir  sobre  esse  paradoxo  doloroso,  através  de  três  diferentes 

representações literárias de biblioteca: a de Dom Quixote, com seus cem volumes de novelas de 

cavalaria, os quais o levaram à loucura; a do romance  O nome da rosa, responsável por tantas 

mortes e por um cruel controle do conhecimento humano;  a do romance  A menina que roubava 

livros, cuja leitura primeira me trouxe uma confortável e feliz identificação com Liesel.

O Cavaleiro da Triste Figura construído por Cervantes e levado a público no século XVII 

identifica-se  tanto  com  as  aventuras  e  os  heróis  de  cavalaria,  típicos,  da  era  medieval,  que, 

anacronicamente, torna-se um Cavaleiro Andante, deixando sua imaginação, fortemente provocada 

pela leitura literária, correr solta e reinventar todos os aspectos de seu ambiente. Sua sobrinha, a 

ama e o cura, tentando salvar o fidalgo de sua sandice, decidem conhecer e destruir sua biblioteca:

Dormia ainda o fidalgo. O cura pediu à sobrinha as chaves do aposento onde 
se encontravam os livros autores do dano, e a moça lhas deu de muito bom 
grado. Entraram ali os três, acompanhados da ama, e acharam mais de cem 
volumes de livros grandes, muito bem encadernados, e outros pequenos. A 
ama, assim que os viu, saiu apressadamente da sala e voltou em seguida, 
com uma vasilha  de  água  benta  e  um hissope[...]  (CERVANTES,  2002, 
p.146)

Os livros aparecem demonizados, destruí-los é a solução. Na narrativa de Cervantes, o 

fidalgo  enlouquecido  rejeita  a  realidade  que  o  cerca  e  busca  nos  nobres  valores  da  cavalaria 
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medieval  um  espaço  de  renascimento.  Nesse  livro,  a  Biblioteca  é  representada  como  espaço 

simbólico e físico de alienação e fuga.

No romance  O nome da rosa, de Umberto Eco, a biblioteca é representada associada à 

morte e ao desequilíbrio. Vários monges são assassinados pelo bibliotecário, que tenta impedi-los 

de terem acesso a livros proibidos, especialmente ao livro de Aristóteles sobre o riso. O espaço 

físico  dessa  biblioteca  é  labiríntico,  numa  metáfora  do  labirinto  de  conhecimento  que,  na 

perspectiva da Igreja medieval e do bibliotecário assassino, pode levar o homem à perdição. Nessa 

obra, o livro é tratado como instrumento de poder e a Biblioteca como espaço de veto, censura, 

morte. Essa Biblioteca, considerados o afastamento histórico e cultural, lembra a biblioteca escolar 

de minha infância, cuja ordem era restritiva e controladora.

Percorremos outras salas, registrando sempre as nossas descobertas no meu 
mapa.  Encontramos  salas  dedicadas  somente  a  escritos  de  matemática  e 
astronomia,outras com obras em caracteres aramaicos que nenhum de nós 
dois conhecia, outras em caracteres mais desconhecidos ainda, talvez textos 
da  Índia.  Movíamo-nos  entre  duas  seqüências  imbricadas  que  diziam 
IUDAEA e AEGYPTUS. Em suma, para não enfadar o leitor com a crônica 
da nossa decifração, quando mais tarde pusemos definitivamente em ordem 
o  mapa,  convencemo-nos  que  a  biblioteca  era  na  verdade  constituída  e 
distribuída segundo a imagem do globo terráqueo. A setentrião encontramos 
ANGLIA e  GERMANI,  que  ao  longo  da  parede  ocidental  se  ligavam a 
GALLIA,  para  depois  gerar  no  extremo  ocidente  HIBERNIA  e  para 
meridional  ROMA (paraíso  de  clássico  latinos!)  e  YSPANIA.  Vinham 
depois  a  meridiano  os  LEONES,  o  AEGYPTUS,  que  para  oriente  se 
tornavam IUDAEA e FONS ADAE. Entre oriente e setentrião, ao longo da 
parede,  ACAIA, uma boa sinédoque,  como se exprimiu  Guilherme,  para 
indicar a Grécia, e de fato naquelas quatro salas havia grande abundância de 
poetas e filósofos da antigüidade pagã.(ECO, 1983, p.261)

Guilherme e Adso deslumbram-se e assustam-se quando entram escondidos na Biblioteca 

pela primeira vez. Percebem a estrutura labiríntica e ideologia que subjaz à ordem dos livros. A 

descrição acima mostra o desenho das civilizações e de seus saberes na ordem coercitiva imposta 

pelo bibliotecário assassino.

Em A menina que roubava livros, Liesel aparece no início da trama como uma pequena 

fugitiva quase analfabeta. Acompanhando a mãe e o irmão na fuga através da Alemanha nazista, o 

primeiro livro de Liesel,  O manual do coveiro, é furtado do adolescente que ajuda a enterrar seu 

irmão. Dada para adoção, Liesel aprende a ler com o pai adotivo e descobre a magia das palavras 

com um judeu que se refugia no porão da casa em que vive.  A primeira biblioteca que Liesel 
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conhece é a do Prefeito, para cuja esposa sua mãe adotiva lavava roupas. è dali que ela rouba outro 

livro – e também de uma fogueira nazista:

Liesel  soergueu-se  no  parapeito  e  pelejou  até  conseguir  entrar.  Tirar  os 
sapatos, percebeu, tinha sido uma idéia brilhante, já que ela aterrissou no 
piso de madeira com muito mais peso do que havia previsto. [...]. Ela estava 
à vontade, entre os livros de toda cor e descrição pertencentes ao prefeito, 
com suas letras prateadas e douradas. Sentia o cheiro das páginas. Quase 
conseguia provar as palavras a seu redor. (ZUSAK, 2007, p.255-256) 

A  menina  que  vê  nos  livros  uma  alternativa  feliz  para  a  realidade  de  um  mundo 

bombardeado por marcas de intolerância e preconceito, nem se preocupa em roubar comida, como 

queria o amigo, só lhe importam os livros coloridos e misteriosos que habitam aquela biblioteca 

particular.  Nesse romance,  o livro e instrumento de crescimento do homem e a Biblioteca vem 

representada como lugar de vida e prazer: na biblioteca do Prefeito, Liesel se sente viva. Durante os 

bombardeios, as histórias que ela aprendeu dão esperança aos que se refugiam com ela.

Nesses três livros, a leitura, o leitor, o livro e a Biblioteca recebem as marcas de sua época, 

mas anunciam a permanência delas. Ao estudar o tema, Ezequiel T. da Silva afirma:

[...]  dentro  da  ótica  burguesa,  as  concepções  de  leitura,  os  modos  de 
produzir a leitura, as obras a serem privilegiadas para a leitura da população, 
os locais para ler, etc... São arbitrariamente convencionalizados no sentido 
de  servir  como modelo  exemplar  para  todo  o  conjunto  da  sociedade.  É 
exatamente  assim  que  se  sacraliza  a  noção  de  leitura  como  um  ócio 
descompromissado, desligado do trabalho produtivo; a noção de biblioteca 
como um museu estagnado ou como um receptáculo passivo, nada influindo 
no seu contexto; a noção de leitor “culto”, que deve ler determinadas obras e 
não outras[...] (SILVA, 1986, p.45-46) 

A biblioteca, bem como o livro e as práticas leitoras, estão sempre impregnadas de história 

e cultura, estão sempre atreladas a um vinco ideológico que as define. Assim, a liberdade provocada 

pela leitura leva o religioso medieval a buscar soluções radicais para cerceá-la, transformando a 

biblioteca do mosteiro em espaço de negação do saber e da vida. Essa mesma liberdade, na ótica da 

mulher do povo no século XVII, e do religioso, nasce do demônio, então a biblioteca precisa ser 

dissolvida pelo fogo. Ainda a liberdade provocada pela leitura leva os nazistas a queimarem livros 

preciosos e leva Liesel a reagir ao mundo cruel do nazismo – ler para ela era viver entre cores que 

negavam o acinzentado da Alemanha desse momento.

Para Eliana Yunes,

Ler  é  inscrever-se  no  mundo  como  signo,  entrar  na  cadeia  significante, 
elaborar  continuamente  interpretações  que  dão  sentido  ao  mundo, 
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registrá-las  com  palavras,  gestos,  traços.  Ler  é  significar  e,  ao  mesmo 
tempo,  tornar-se  significante.  A leitura  é  uma  escrita  de  si  mesmo,  na 
relação interativa que dá sentido ao mundo.(YUNES, 2009, p.35)

A leitura, tanto para Quixote, como para Guilherme, Adso e os monges assassinados, como 

para Liesel, é uma forma de significar a vida e de ser significante para todos que estão à sua volta.  

Pela  leitura  das  novelas  de  cavalaria,  Quixote  define  sua  identidade  na  Espanha  seiscentista, 

ornamental, espetaculosa – ele reage ao brilho urbano, construindo a opacidade de uma loucura 

santa.  Pela  leitura  das  obras  proibidas,  os  monges  assassinados  atravessaram  as  barreiras  dos 

dogmas medieviais e iluminaram o renascimento do Homem europeu. Pela leitura sempre marginal 

e provocadora de seu imaginário, Liesel livrou a si e a muitos outros da clausura de uma ideologia 

de exclusão e dor.

Na perspectiva de Cyana Leahy,

Leitores  ampliam  seus  horizontes  emocionais  e  intelectuais,  adquirindo 
novas  dimensões de saber  e  autocompreensão através de obras literárias. 
Esse é um dos motivos freqüentes de recomendação da leitura de textos 
literários  como  complementação  da  educação  da  pessoa,  como  se  uma 
percepção  mais  clara  de  certas  ‘realidades’ pudesse  emergir  através  da 
experiência literária.(LEAHY, 2004, p.XXVIII)

Dom Quixote viaja por um mundo imaginário, onde vence inimigos mágicos, recriando o 

real pelo viés da invenção e da genialidade – daí ser “louco”, ele não cabia nos limites da Espanha 

seiscentista, ornamental e urbana. Guilherme, Adso e os monges mortos não cabem na estreiteza da 

mão de ferro da  Igreja,  a  leitura os  leva  a  romper  as  barreiras  daquela biblioteca labiríntica  e 

soturna. Liesel escapa do nazismo pelos livros que rouba e reconstrói em suas leituras.

O livro, qualquer que seja sua natureza, é mesmo só mais um objeto. Mas é um objeto 

mágico. A Biblioteca, que reúne essa magia, disponibilizando-a para uma coletividade indistinta, 

precisa potencializá-la sempre mais.

Marta  Morais  da  Costa  afirma  que  o  livro  e  a  leitura  devem  sempre  estar  vivos  no 

cotidiano de crianças, jovens e adultos, uma vez que, ao ler um livro, o Sujeito ativa funções de 

percepção, memória, atenção, organização mental, curiosidade, as quais, em interação, promovem 

prazer e compensam as energias envolvidas no ato da leitura. Para ela, 

[...] ler é sempre interpretar. Palavras ou imagens provocam de imediato no 
leitor e no espectador a busca de significados para o que vê. O exercício 
dessa capacidade humana de projetar sentidos sobre os textos resulta numa 
aprendizagem contínua..(COSTA, 2009, p.31)
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O gosto pela leitura surge, paradoxalmente, do exercício da mesma. A Biblioteca, como 

depositária do livro, não pode calá-lo. É preciso que nossas bibliotecas se transformem em espaços 

de ludicidade e invenção, capazes de despertar em nós a loucura santa de Quixote. Conjugando a 

intelectualidade e a afetividade, esta como consequência daquela, o ato de ler pode transformar o 

leitor em um Sujeito de poder. A leitura, especialmente a leitura literária, não é uma experiência 

mística, é um ato material, e, nas palavras de Rildo Cosson (2009, p.27), é um ato solitário que se 

desdobra em um ato solidário, o qual se caracteriza como “[...] um concerto de muitas vozes[...]”. 

Como construção histórica, social e cultural, a Biblioteca precisa ser relida, na perspectiva 

de seu potencial criador de Sujeitos no mundo contemporâneo. Essas representações literárias da 

Biblioteca podem nos fazer pensar em como afastá-la das censuras, das coerções e das ameaças à 

liberdade imaginativa do indivíduo. Este artigo, portanto, pode viabilizar uma reflexão sobre os 

papéis históricos da Biblioteca no mundo ocidental, bem como sobre seu poder de transformar vidas 

pela disponibilização de livros e espaços de leitura.

Quem vos escreve, é aquela menina que também roubou livros e invadiu biblioteca, por 

entender que o livro e a leitura libertam o ser humano das limitações políticas, econômicas, sociais, 

culturais e pessoais que o afligem. Hoje, essa menina é livre, graças aos livros que leu e que se  

tornaram seu objeto de trabalho.
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BIBLIOTECAS DIGITAIS: ampliação dos recursos de pesquisa

Paulo Henrique do Espirito Santo Nestor72

Resumo: Atualmente, é grande o número de bibliotecas digitais existentes em todo o mundo. Parte delas oferece acesso  
gratuito  a  seus  acervos,  isso  permite  que  a  maioria  das  pessoas  possa  nelas  buscarem os  textos  desejados.  Essa  
possibilidade, com certeza,  ampliou o alcance dos pesquisadores assim como dos demais leitores,  pois não é mais 
obrigatório, em muitos casos, realizar uma dispendiosa viagem para ter acesso a um determinado texto. Está se falando 
de apenas uma das esferas em que tais bibliotecas são importantes, contudo, é preciso frisar que, na atualidade, elas  
fazem parte, também, do contexto de sala de aula desde as séries iniciais da educação básica, devido à integração cada 
vez  mais  rápida  da  internet  ao  cotidiano  dos  alunos.  Essa  geração  incorporou/a  as  ferramentas  digitais  de  modo 
concomitante  à  inclusão  dos  demais  elementos  em  suas  atividades,  ou  seja,  para  eles  não  existiu  um  período 
“pré-digital” como existiu para uma parcela enorme da sociedade que pôde presenciar a inexistência da informática ou o 
seu engatinhar. Para esses, o senso de mudança e novidade, no contexto da pesquisa bibliográfica, é muito mais nítido.  
Todavia,  para ambos é pertinente a conscientização de que as  possibilidades vindas com a tecnologia ampliam os 
recursos de pesquisa sem substituírem as formas até então utilizadas, como, por exemplo, as bibliotecas convencionais.  
É sobre esse ponto que este trabalho se centra.  
Palavras-chave: pesquisa; textos; internet

Introdução

Em sua origem grega, a palavra biblioteca significa “depósito de livro” (biblíon “livro” + 

téké “depósito”). Durante muito tempo, essa definição permaneceu enraizada nesse mesmo sentido 

e aquilo, que se poderia chamar de mudança semântica, pouco lhe atingiu. Isso fez com que ela 

continuasse a denotar uma coleção de livros ou, então, o lugar onde essas coleções são guardadas. 

Portanto, a palavra indica tanto o conjunto de objetos (livros, revistas etc.) quanto o lugar onde estes 

são depositados. Além disso, é preciso acrescentar que, nesses recintos, o público, de acordo com 

determinadas  convenções,  tem  a  possibilidade  de  consultar  os  volumes  no  local  ou  tomá-los 

emprestados.

Essa  definição  foi  afetada,  em  vários  dos  seus  aspectos,  com  o  advento  das  novas 

tecnologias. Uma coleção de livros, que antes só era pensada como a reunião de objetos físicos, 

hoje pode ser entendida como um conjunto de itens virtuais (planilhas,  e-books etc.). Do mesmo 

modo, os recintos onde os textos eram depositados, exclusivamente físicos (casas, edifícios etc.), 

72 Mestrando do Programa de Pós-Graduação em Letras e Linguística da Faculdade de Letras da Universidade Federal  
de Goiás. E-mail: p.paulohn@gmail.com
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são agora, também, virtuais (bibliotecas digitais73, virtuais, eletrônicas etc.). Contudo, a tecnologia 

não operou necessariamente uma dicotomia,  em que bibliotecas digitais  buscam se sobrepor às 

bibliotecas convencionais. 

Isso será demonstrado neste trabalho por meio de uma abordagem analítico-reflexiva, em 

que são pertinentes os pontos: a reconceituação da noção de lugar; o impacto das novas tecnologias; 

e, a ação das instituições de ensino e dos pesquisadores diante dos novos recursos disponibilizados 

pela informática e pela internet. Portanto, este texto nada mais é do que um pequeno recorte no 

interior de uma extensa discussão. 

1. A noção de lugar reconceituada 

As mudanças trazidas pela tecnologia, nas últimas décadas, não trouxeram apenas novas 

ferramentas para o uso cotidiano, mas, também, alteraram noções que antes eram bastante sólidas e 

amplamente difundidas no meio social.  Por assim serem, repercutiam de forma determinante na 

vida dos indivíduos e, por conseguinte, em seus discursos. Uma dessas noções é, com certeza, a de 

lugar.  

A noção de lugar está bastante ligada à ideia que define uma parte delimitada de um espaço 

físico, onde se poderia ir ou, então, depositar algo, desde que a referência seja o mundo natural 

concreto. A partir do momento em que se passou a falar de mundo virtual, essa ideia manteve uma 

disposição análoga, só que agora muito mais complexa.

Um lugar  nesse  mundo  virtual,  em termos  específicos,  um sítio  na  internet,  se  difere 

bastante de um lugar em um bairro ou em um edifício. Nestes, as limitações são muito maiores e, 

dentre  elas,  se  destaca  como  um grande  empecilho,  a  questão  da  distância  relativa  ao  acesso 

daqueles indivíduos que se encontram em regiões remotas.

Esse problema da distância e, consequentemente, da estagnação, que pode se originar do 

conceito de lugar físico, não tem correspondência no âmbito virtual. Nele, a biblioteca não possui as 

características de um conservatório estático, mas sim a de um centro de pesquisa diversificado, que 

pode ser acessado a qualquer momento por muitos usuários virtuais que se encontram em várias 

partes do mundo, assim, “onde o documento reside não é mais importante” (LEVACOV, 1997, s/p).

73 Segundo Vilarino (2003, p. 14), são encontrados na literatura os termos: bibliotecas digitais, bibliotecas eletrônicas e  
bibliotecas biônicas (é necessário citar, também, as chamadas bibliotecas virtuais). Eles são utilizados como sinônimos,  
porém, existem autores que estudam esses termos e os descrevem como contendo características específicas. Neste 
texto,  será  adotada  a  expressão  “bibliotecas  digitais”  como  termo  genérico  para  estabelecer  contrastes  com  as 
“bibliotecas convencionais”.
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Ao tornar secundária a relevância do lugar, colocam-se, em primeiro plano, vários outros 

aspectos, como o acesso e a confiabilidade da informação. Quanto ao acesso, são disponibilizados, 

com frequência, cursos e treinamentos para o uso de plataformas virtuais: por exemplo, treinamento 

Portal de Periódicos Capes. Quanto à confiabilidade da informação, é preciso frisar que cada vez 

mais  se  torna  prioritário,  nos  meios  virtuais,  saber  quem  foi  o  responsável  por  produzir  a 

informação,  por  selecioná-la  para  uso  comum,  por  identificá-la  como  importante,  por 

disponibilizá-la  e  garantir  sua  autenticidade.  Desse  modo,  as  bibliotecas  digitais  evidenciam 

frequentemente as fontes de informação sem possuir, necessariamente, as suas propriedades físicas 

(ibidem).

Além do conceito de lugar, Levacov (ibidem) lembra que também se alterou a ideia de 

tempo. Há uma “virtualização” e uma “relativização” do tempo, daí a instantaneidade passa a impor 

o  seu  ritmo.  Quem ganhou  bastante  com isso  foram os  autores  acadêmicos  que,  por  meio  da 

internet, passaram a ter maiores possibilidades de publicarem os seus trabalhos, o que permite evitar 

o  longo  tempo  entre  a  submissão  de  um  artigo  e  a  sua  publicação.  Essa  demora  pode,  em 

determinadas áreas, fazer com que as conclusões se tornem obsoletas. 

Diferente de outros meios que desenvolvem ferramentas exclusivamente para seu próprio 

uso, o meio digital as desenvolve viabilizando recursos que não são úteis apenas para as bibliotecas 

digitais.  Quando,  por  exemplo,  um indivíduo  busca  um material  impresso  em um local  muito 

distante  de  sua  residência,  pode-se,  através  de um sistema,  verificar  a  existência  de fato desse 

material naquele lugar sem precisar ir lá pessoalmente, evita-se, assim, o risco de fazer uma viagem 

inútil. 

Nesse mesmo sentido, o empréstimo de materiais pelas bibliotecas, como se percebe em 

estabelecimentos informatizados, também se tornou muito mais ágil,  pois se passou a usar “um 

sistema automatizado, baseado em parâmetros referentes a tipos de usuários, tipos de materiais, 

prazos e limites e fazendo o gerenciamento de toda a circulação” (LEVACOV, 1997, s/p.). 

Conclui-se,  então,  que a tecnologia alterou as condições referentes  tanto às bibliotecas 

digitais quanto às bibliotecas convencionais. Nesse ínterim, lugar e tempo não se tornaram novos 

conceitos, porém, vêm a cada dia se reformulando para abarcar os novos usos que deles são feitos e 

que geram, consequentemente, outras implicações.  
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2. O impacto das novas tecnologias

Nos últimos anos, a sociedade contemplou grandes avanços tecnológicos que incidiram 

sobre vários campos. A informação, talvez, foi a que sofreu o maior impacto nesse sentido. Coisas 

inimagináveis, poucos anos antes, se tornaram, atualmente, uma realidade já estabelecida. Boa parte 

das  pessoas,  principalmente,  das gerações mais  novas,  já  não consegue prescindir  dos recursos 

oriundos desses avanços. 

Como a informação está intimamente ligada ao ensino, este também sofreu mudanças em 

razão das novas tecnologias. É comum ouvir discursos que alertam para a necessidade de a sala de 

aula inseri-las em seu contexto.  Se,  por um lado, a maioria das escolas públicas ainda deixa a 

desejar nesse quesito, por outro, não se pode dizer que estas se colocam como indiferentes a ele. 

Deve-se  lembrar  que  o  termo  tecnologia  engloba  também  métodos,  técnicas,  processos, 

instrumentos e meios, assim, a falta de aparelhos recém lançados não pode indicar que uma escola 

não faz uso de tecnologias. 

Uma escola que utiliza o seu acervo bibliográfico de forma dirigida, por exemplo, é uma 

escola que se adere à tecnologia. Pois, não se pode esquecer que o livro é uma tecnologia muito 

importante  para  divulgar  e  conservar  a  informação,  mesmo que  não  tenha  sido  inventado  nos 

últimos anos e que pareça, para alguns, tão arcaico.     

No que diz respeito ao assunto em foco, Levacov (1997, s/p) pontua que a tecnologia 

funciona  como uma espécie  de  catalisador  que  estimula  e  dinamiza  mudanças  importantes  em 

pontos fulcrais da sociedade em geral e das bibliotecas em específico. Pois, cria necessidades novas 

e modifica antigos paradigmas que foram estabelecidos no decorrer de vários séculos. O que de 

mais pertinente decorre dessa transição é o fato de que a informação se torna progressivamente 

menos  vinculada  ao objeto físico  em que está  contida.  Assim,  a  perda do objeto  não constitui 

necessariamente a perda da informação:

Para fins metafóricos, volta-se à comparação com as bibliotecas medievais: 
as coleções de livros acorrentadas às prateleiras são coisas de um passado 
remoto. Por muitos séculos, entretanto, a idéia de que os livros pudessem ser 
“emprestados”,  levados  para  serem  lidos  e  consultados  na  “casa”  dos 
usuários, por exemplo, parecia uma idéia arriscada e irresponsável. Quem 
garantiria que as obras não seriam danificadas? E como controlar o impacto 
da informação livremente distribuída? Claro que, ainda hoje, a parte mais 
preciosa e  insubstituível  de  cada  coleção permanece  na  seção de “livros 
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raros”, “arquivos” ou de “reserva”. Mas o resto, assim como a lâmpada que 
queima e não é consertada, ou o micro-chip que se avaria e é substituído, 
tem sua circulação livre e irrestrita (LEVACOV, 1997, s/p). 

Levacov (1997, s/p) estabelece um paralelo interessante ao descrever a situação pela qual 

passam as bibliotecas nos últimos anos. Segundo a autora, atualmente, a transição que se passa pode 

ser comparada a que foi desencadeada pela passagem do texto manuscrito para o impresso, quando 

houve  a  convergência  do  uso  de  tipos  móveis  e  de  papel  barato,  comparado  ao  custo  do 

pergaminho, na produção de livros, jornais, mapas etc. 

A grande diferença dessa transição para a que está ocorrendo agora é que esta última é 

amplamente  documentada,  já  que  o  excesso  de  informação  é  uma de  suas  características.  Isso 

decorre, como demonstra Levacov (1997, s/p), principalmente do fato de que todas as atividades 

relacionadas  à  manipulação,  à  edição,  ao  armazenamento,  à  distribuição  e  à  recuperação  da 

informação e, do mesmo modo, todas as formas de trabalho relacionadas diretamente com dados 

textuais, simbólicos, numéricos, visuais e auditivos, necessitarem, no presente, de uma adequação 

ao modelo digital.

Essas adequações ao modelo digital são muitas vezes determinantes para pessoas que não 

conseguem  obter  as  informações  de  um  texto  da  maneira  mais  convencional.  Como  destaca 

Levacov (1997, s/p), determinados  softwares, instalados em computadores comuns, possibilitam, 

por  exemplo,  que  textos  possam  ser  “lidos”  por  meio  de  diferentes  vozes  para  aqueles  com 

deficiências visuais, para crianças ou qualquer um que desejar “ouvir” o arquivo. 

Essa possibilidade interessa também àqueles que não perderam de forma absoluta a visão, 

em razão propriamente do recurso sonoro, pois, como se sabe, a legibilidade da tela de computador 

não é considerada, por muitas pessoas, mais adequada que a impressa. Levacov (ibidem) chega a 

uma importante conclusão referente ao fato de que,  nessas circunstâncias,  opera-se uma síntese 

entre a literatura oral e a impressa, isso é algo inédito na história e suas consequências ainda são 

pouco conhecidas. 

3. As bibliotecas, as instituições e os pesquisadores

As bibliotecas sempre estiveram associadas às instituições de ensino.  Nelas,  o material 

bibliográfico  e  o  próprio  local  em que  são  disponibilizados,  configuram um dos  espaços  mais 
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importantes nessas instituições, pode-se dizer que, em referência à assiduidade dos estudantes, elas 

só perdem para a sala de aula.

Levacov (1997, s/p) pontua que a redução das verbas das bibliotecas acadêmicas tem feito 

com que o acesso a novos itens (livros, periódicos etc.) se torne cada vez mais complicado. Isso 

porque os gastos com a produção e a distribuição desses itens sofrem constantemente aumentos 

consideráveis.  Enquanto  que  a  produção  e  a  distribuição  relativas  aos  documentos  eletrônicos 

oferecem inúmeras vantagens. 

Dentre elas, pode-se falar do custo reduzido, da rapidez do processo, da amplitude quanto à 

possibilidade de acesso, da inclusão de vídeo, áudio e animações; da simplicidade para a atualização 

e para a inclusão de novos dados, das funções relativas à busca e à indexação dos artigos, além da 

rede hipertextual com âncoras para outros documentos relacionados (ibidem). Ainda que o livro 

impresso seja o predileto de quase todos os leitores, é necessário concordar que é preferível ter 

acesso a uma fonte digital do que não ter acesso algum.

Outro ponto que veio a se modificar foi o relativo à publicação de trabalhos acadêmicos. 

Harnad (apud LEVACOV, 1997, s/p) lembra que, diferentemente dos autores comerciais, os autores 

acadêmicos publicam para difundir conhecimento científico e, também, para garantir sua promoção 

funcional e/ou profissional. 

Com a possibilidade de disponibilizar seus artigos na internet gratuitamente, esses autores 

asseguram o registro de sua produção e, concomitantemente, se desviam de problemas relativos à 

edição,  às  cópias  ilegais,  às  limitações  de  orçamentos  relativos  às  bibliotecas,  e  aos  riscos  de 

obsolescência da informação impressa (ibidem). Além disso, é patente que nessa perspectiva fica 

muito fácil para o pesquisador tornar sua pesquisa disponível ao público.

E mais ainda, se necessário (dada a importância do problema da circulação 
de  dinheiro  na  rede),  micropagamentos  com  preços  equivalentes  a  uma 
fotocópia, junto com a criação de um ethos acadêmico consistente, mais as 
técnicas  de  autenticação  de  documentos,  garantiriam  a  criação  e  a 
disseminação  de  conhecimento  compatível  com  a  voracidade  da  Era  da 
Informação (LEVACOV, 1997, s/p).

Várias instituições no Brasil já perceberam a importância dos recursos viabilizados pelas 

bibliotecas digitais. A Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Ensino Superior (Capes), por 

exemplo, vem ampliando as possibilidades de acesso a textos, através de seu Portal de Periódicos. 

Nele, as informações “são acessadas por meio de bases de dados eletrônicas e estão disponíveis para 
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as  instituições  federais  de  ensino  superior,  as  instituições  de  pesquisa,  as  instituições  públicas 

estaduais  e  municipais  de  ensino  superior  e  as  instituições  privadas  avaliadas  pela  Capes” 

(MARQUES, 2009, p. 22).

É fácil constatar que cresceu bastante o número de revistas científicas digitais nos últimos 

anos.  Em  muitos  casos,  os  periódicos  tradicionais  já  chegaram  ao  estágio  de  obsolescência, 

principalmente,  pelo  fato  de  eles  precisarem,  como  outros  gêneros,  de  circularem velozmente. 

Verifica-se, no entanto, não uma substituição da biblioteca convencional pela biblioteca digital. Esta 

última complementa aquela outra  ao trazer opções de acesso,  busca e recuperação de maneiras 

diferentes das tradicionais. 

Atualmente, na maioria das bibliotecas, é comum “o acesso a bases de dados online cujos 

conteúdos de seus documentos são disponibilizados imediatamente para seus usuários através de 

softwares ou  programas  específicos”  (VILARINO,  2003,  pp.  24-25).  Isso,  segundo  a  autora 

(ibidem),  é  propriamente  o  uso  da  biblioteca  virtual/digital  dentro  da  biblioteca 

tradicional/convencional. 

A importância dos materiais impressos impossibilita que eles sejam simplesmente trocados 

por outros formatos novos que vierem a ser criados. Recorrer a esses materiais é algo indispensável, 

desse modo, as diversas bibliotecas existirão de forma simultânea. Na contemporaneidade, esse é 

um fato incontestável, contudo, é difícil garantir que tudo permanecerá do mesmo modo no seguir 

dos  anos.  De  qualquer  maneira,  é  expressamente  necessária  a  preservação  do  volume  de 

informações  impressas  produzidas  até  os  dias  de  hoje,  independente  da  configuração  que  as 

bibliotecas terão no futuro. 

Nas palavras de Marques (2009, p. 26), “a internet complementa as bibliotecas, mas não irá 

substituí-las”. As justificativas para essa afirmação são muitas, contudo, as que autora aponta já 

elucidam bastante a questão. Para ela, as bibliotecas convencionais se manterão como “guardiãs do 

acervo impresso, como fonte primária das informações, que devem ser preservadas, acondicionadas, 

organizadas  e  disseminadas,  além  de  somar  a  esse  acervo  a  busca  às  informações  digitais” 

(MARQUES, 2009, p. 27). 

Marques (ibidem) ainda lembra que as bibliotecas, principalmente, as universitárias, além 

de funcionarem como depositárias do saber, são também locais em que se constrói conhecimento. 

Pois, é justamente nesses ambientes que a comunidade pode se encontrar para buscar e/ou trocar 
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informações e experiências, assim, é evidente que, fisicamente, os espaços das bibliotecas precisam 

e continuarão a existir. 

Conclusão

Os recursos disponibilizados pelas bibliotecas digitais vêm, definitivamente, se somarem 

aos já conhecidos recursos das bibliotecas convencionais. Esta adição constitui em um aumento das 

possibilidades  destas  últimas  e,  principalmente,  configura  novas  perspectivas  para  se  pensar  o 

acesso e a disseminação da informação.

Tudo indica que há uma reciprocidade entre esses dois tipos de bibliotecas quanto aos 

métodos e conceitos por elas utilizados. Se,  por um lado, as bibliotecas digitais  se servem dos 

conceitos que as bibliotecas convencionais consolidaram, por outro, estas já inseriram em seu cerne 

uma gama de recursos digitais.

Hoje,  quando  se  fala  de  tecnologia,  é  fácil  pensar  somente  em  objetos  eletrônicos. 

Contudo, o livro é a tecnologia mais importante antes do aparecimento das tecnologias modernas 

ligadas à informação.  O livro, em sua forma impressa, permitiu que as informações pudessem ser 

transmitidas em massa, dado a capacidade de produção da tecnologia tipográfica, que aumentou 

expressivamente o alcance dos textos escritos.

O advento dos meios impressos e digitais  constituiu saltos na evolução das formas de 

disseminação da informação. A representatividade de cada um torna muito difícil dimensioná-los e 

definir  qual  foi  o  mais  importante.  Contudo,  não  há dúvidas  de que  ambos configuraram uma 

ampliação nas possibilidades de pesquisa. Na verdade, é até difícil imaginar algum tipo de estudo 

que deles prescinda.
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BIBLIOTECA ESCOLAR: um lugar de encontro de novos e velhos leitores 

Sirleide de Almeida Lima74

Resumo: Este trabalho discute o papel da biblioteca escolar como lugar de formação de leitores e as práticas de leitura  
que  mobilizaram  a  biblioteca  setorial  do  Centro  de  Ensino  e  Pesquisa  Aplicada  à  Educação/UFG,  por  meio  da 
preparação de atividades para o III Festival Pipoesia que comemora o Dia das Mães na escola. Os pressupostos teóricos 
utilizados em nossas reflexões foram basicamente estudos de Roger Chatier sobre a história a leitura e relação entre o 
homem e a cultura escrita.  Depois  descreveremos experiência de leitura vivenciada na biblioteca em interessantes 
momentos  de  ensaios  de  atividades  que  seriam  apresentadas  durante  o  evento,  onde  os  alunos  puderam  assistir  
declamações de poemas e leituras dramáticas, participaram de rodas de leitura e observaram criações poéticas expostas  
em cartazes ou em porta-retratos. Os estudantes redescobriram, de certa forma, o espaço da biblioteca, não como um 
ambiente monótono, desinteressante e sim como um lugar estimulante de leitura, de identificação e de produção de 
cultura.  Ao final,  todas  as  criações foram expostas,  declamadas,  encenadas e,  principalmente,  compartilhadas com 
famílias e a comunidade escolar durante o festival. 
Palavras-Chave: Biblioteca Escolar. Gênero Poético. Leitura e Escrita.

Considerações iniciais

O III Festival Pipoesia acontece no Centro de Ensino e Pesquisa Aplicada à Educação/UFG, 

desde 2009, é resultado de um projeto intitulado  Como tirar a poesia da estante? que tem como 

objetivo mediar e motivar o encontro dos alunos com os livros, estimular especialmente a leitura de 

textos poéticos. Segundo uma de suas coordenadoras, Prof(a). Dra. Célia Sebastiana Silva (2009).

O título do projeto é inspirado no título do livro Poesia fora da estante - um 
dos motes da proposta - e em Borges (1980). Ao refletir sobre o enigma da 
poesia, o escritor argentino diz, citando o bispo de Berkeley, que uma maçã, 
ao ser degustada, tem o seu gosto não em si mesma, nem na boca que a 
come. É preciso o contato entre elas. O mesmo ocorre com o livro em uma 
biblioteca. Em si, ele é um objeto físico num mundo de objetos físicos, mas, 
quando aparece o leitor certo, as palavras, ou antes, a poesia que há nelas, 
"saltam para a vida e temos a ressurreição da palavra". Ele afirma ainda que 
a  poesia  é  antes  e  acima de  tudo "uma paixão e  um prazer"  e  que  não 
podemos defini-la, tal como não conseguimos definir o gosto do café, da cor 
vermelha, do pôr-do-sol. (p. 02). 

Fica claro que a proposta privilegia o contato imprescindível entre o leitor e o livro, já que 

os dois elementos sozinhos perdem drasticamente a razão de existirem, porque o prazer da leitura 

situa-se não no livro  e  sim nos sentidos  que  o leitor  atribui  a  ele.  O resultado desse  trabalho 

74 Professora substituta do Centro de Ensino e Pesquisa Aplicada à Educação da Universidade Federal de Goiás. 
Mestranda em Letras e Linguística (UFG). sila23lima@yahoo.com.br
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culminou na realização do Festival Pipoesia que tem a finalidade “ ‘literalmente’ de tirar a poesia da 

estante  e  deixá-la  ‘voar’  ou  ‘saltar  para  a  vida,  os  alunos  confeccionaram  pipas  e  nelas 

ins(es)creveram os poemas de suas preferências e no evento soltaram as pipas.” (SILVA, 2009, p. 

03).

 Contudo, nosso trabalho não objetiva apenas relatar o andamento do projeto leitura e a 

realização  do  festival,  mas,  especialmente,  refletir  como  a  biblioteca  escolar  possui  papel  de 

extrema relevância em qualquer proposta que tenha a preocupação de formar leitores,  já que o 

espaço concentra o maior acervo de cultura e informação existente em qualquer escola. Para refletir 

sobre  biblioteca  escolar,  utilizaremos  pressupostos  teóricos  do  historiador  do  livro  e  da  leitura 

Roger  Chatier,  que se preocupa em pensar  sobre a  história  do livro,  formas de leitura,  uso da 

biblioteca e trata da relação entre o homem e a cultura escrita. 

Quando esse lugar é deixado de lado, as práticas de leitura ficam prejudicadas como um 

todo. As dificuldades aumentam quando não são refletidas questões que envolvem esses jovens 

leitores  imersos  em  novas  tecnologias  e  linguagens.  Interpretar  qual  é  o  verdadeiro  lugar  da 

biblioteca na escola e como mediar o contato entre o leitor e o livro parece estabelecer caminhos 

para o ensino de leitura e de escrita.

O lugar da biblioteca na escola

Começaremos nossas reflexões sobre biblioteca escolar relembrando a antiga biblioteca de 

Alexandria, que abrigou o fabuloso sonho de universalidade, de concentração em apenas um espaço 

todos  os  livros  do  mundo,  todo  acervo  de  cultura  e  ciência  até  então  conhecidos  e  torná-los 

acessíveis aos leitores. Nosso ponto de partida, na verdade, faz alusão ao historiador da leitura e do 

livro Roger Chartier (2009) que, em seu texto A biblioteca entre reunir e o dispersar, retoma esse 

mesmo sonho de biblioteca universal que estimulou a imaginação dos ocidentais por milênios e que 

“[...]  levou  à  constituição  de  acervos  imensos,  à  vontade  de  conquista  e  confiscos,  a  paixões 

bibliófilas e à herança de porções consideráveis do patrimônio escrito.” (CHARTIER, 2009, 117). 

Contudo, a sede de acumulação cultural e científica parecia inesgotável, porque o sonho nunca era 

alcançado em sua plenitude, o máximo que se conseguia, eram algumas porções desse ideal. Após 

inúmeras frustrações, atualmente, compartilhamos da aparição do “[...] texto eletrônico, a biblioteca 

universal tornou-se imaginável (senão possível) sem que, para isso, todos os livros estejam reunidos 

em um único lugar.” (CHARTIER, 2009, 117). O ambiente digital parece revitalizar, ou de certa 
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forma  realizar  o  sonho da  biblioteca  de  Alexandria,  já  que  com a  tela  do  computador  “[...]  a 

contradição entre o mundo fechado das coleções e o universo infinito do escrito perde seu caráter 

inelutável”. (CHARTIER, 2009, 117).

Mas o que nosso ponto de partida tem a ver  com nosso objetivo que é refletir  sobre a 

biblioteca  escolar?  Consideradas  as  devidas  proporções,  não  tão  utópico  quanto  o  mito  de 

Alexandria, mas nem por isso menos desafiador, temos a biblioteca escolar que abriga não o sonho 

de concentrar não todos os livros e sim de reunir toda sua comunidade de leitores. À primeira vista 

a provocação parece simples, porém os caminhos que levam a biblioteca na escola, muitas vezes, 

apresentam curvas labirínticas. Isso porque seus leitores se sentem desmotivados e simplesmente 

desconhecem o papel da biblioteca como um espaço relevante de formação de sujeitos leitores. 

Talvez,  por  se  encontrar  em  uma  instituição  escolar,  as  atividades  de  leitura  propostas  ficam 

impregnadas de massificantes práticas puramente didáticas.  

Muitos de nós compartilhamos na memória a visão de biblioteca escolar como um lugar 

estático, burocratizado e com cheiro de mofo e poeira. Além do constante silêncio exigido pelos 

profissionais  encarregados  pelo  espaço  que  resumem suas  funções,  como  de  preservadores  da 

ordem e da integridade imaculada dos livros, daí surgem as difíceis exigências de não retirar o 

livros das estantes, de não folheá-los, impossibilitando aos leitores fazerem descobertas no acervo. 

Sem contar que em algumas bibliotecas escolares, não trabalham com sistema de empréstimo, resta 

aos leitores praticar leitura dinâmica, ou fazer insistentes visitas até conseguir ler todo o livro, mas 

isso pode ser algo positivo, já que os leitores estariam constantemente percorrendo os caminhos que 

levam à biblioteca na escola. O mesmo pode acontecer quando a biblioteca é utilizada como um 

lugar para castigar alunos desobedientes, as constantes visitas ao espaço poderiam formar alguns 

leitores, porém não podemos nos esquecer que desenvolver práticas de leitura não se resume na 

maior permanência do leitor dentro do ambiente de leitura, parece-nos que a questão maior a ser 

discutida aqui, é como mediar o contato entre o aluno e o livro. Senão teremos que nos contentar  

com a presença de alguns poucos leitores persistentes e ignorar a grande maioria que fica pelo 

caminho, desmotivada a continuar. 

Estabelecer esse contato tão necessário exige uma melhor percepção de que tipo de leitor 

estamos falando e que é resultado de várias mudanças ocorridas na cultura escrita.

 Segundo Chatier (2009), o texto eletrônico é uma revolução de grande importância, porém 

dentro da revolução do livro e a relação do homem com a cultura escrita, já existiram outras. Basta 

lembrar-se do códex em que se pressupunha o trabalho lento do copista; a invenção da impressa por 
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Gutenberg (1450) e a lenta evolução do livro manuscrito para o livro impresso, nesse momento, a 

veiculação do livro  ganhou outros  limites,  aos  poucos,  saia-se do uso restrito  de determinados 

círculos, para a tarefa de armazenar e fazer circular todo o conhecimento.  Atualmente, com o livro 

eletrônico,  todas  essas  mudanças  refletem diretamente  nas  práticas  e  nos  objetos  de  leitura.  A 

relação agora é muito mais distanciada e não corporal com o texto,  mas que ao mesmo tempo 

possibilita uma relação universal e interativa de diversos tipos de material escrito. 

As transformações possibilitavam novos suportes de leitura e novas relações  entre o leitor e 

o livro. Durante a antiguidade, lia-se em livros de rolo que eram enrolados nas extremidades sobre 

dois suportes de madeira que tomava as mãos, a leitura era no sentido horizontal, ao ler o leitor 

tinha dificuldades de ler e fazer anotações das impressões de leitura. Depois o leitor medieval e 

contemporâneo que liam o livro manuscrito ou impresso, organizados em cadernos com páginas que 

permitem utilizar referência e fazer comentários. Até que chegamos ao leitor contemporâneo, em 

que as fronteiras do livro físico não são mais visíveis, o objeto livro perde a densidade e o leitor se  

sente  mais  livre  porque o texto virtual  permite  maior  distância  com relação ao leitor.  Segundo 

Chartier (2009) “[...]  a revolução do livro eletrônico é uma revolução nas estruturas do suposto 

material do escrito assim como nas maneiras de ler” ( p.13). Chartier (2009) explica que 

[...] [os] gestos mudam segundo os tempos e lugares, os objetos lidos e as 
razões de ler. Novas atitudes são inventadas, outras se extinguem. Do rolo 
antigo  ao  codéx  medieval,  do  livro  impresso  ao  texto  eletrônico,  várias 
rupturas maiores dividem a longa história das maneiras de ler. Elas colocam 
em jogo a relação entre o corpo e o livro, os possíveis usos da escrita e as 
categorias intelectuais que asseguram sua compreensão. ( p. 77).

Assim,  Chartier  (2009)  continua  a  salientar  que  essas  transformações  na  cultura  escrita 

provocaram três inquietações. 

[...] A primeira é o temor da perda. Ela levou à busca dos textos ameaçados, 
à cópia dos livros mais preciosos, à impressão dos manuscritos, à edificação 
das  grandes  bibliotecas.  Contra  os  desaparecimentos  sempre  possíveis, 
trata-se de recolher, fixar e preservar. A tarefa, jamais finda, é ameaçada por 
um outro perigo: a corrupção dos textos. No tempo da cópia manuscrita, a 
mão do escriba  pode falhar  e  acumular  os  erros.  Na era do impresso,  a 
ignorância  dos  tipógrafos  ou  dos  revisores,  como  os  maus  modos  dos 
editores,  trazem riscos ainda maiores.   Daí,  os esforços dos autores para 
escapar  das  teias  da  livraria  e  da  reprodução  mecânica.  Preservar  o 
patrimônio escrito frente à perda ou à corrupção suscita também uma outra 
inquietude: a do excesso. A proliferação textual pode se tornar obstáculo ao 
conhecimento.  Para  dominá-la,  são  necessários  instrumentos  capazes  de 
triar, classificar, hierarquizar.(p.99) 

Percebe-se que o homem desde o princípio preocupou-se em registrar a cultura escrita, por 
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meio  da  copilação,  da  impressão  e  do  armazenamento  dos  livros,  mas  ao  longo  do  processo 

acumularam-se falhas nos textos manuscritos, no momento em que os autores buscavam identidade, 

o direito à propriedade literária, eram obrigados a contar com maus tratos e a corrupção no que se  

refere à distribuição, até chegar à inquietude do excesso de produção textual que resulta na intensa 

produção de texto que pressupõe uma melhor forma de classificação do conhecimento. Assim, um 

bom leitor é aquele de sabe reconhecer e hierarquizar bons textos diante do excesso de texto em 

veiculação.

 O  leitor  contemporâneo  se  encontra  em  meio  à  afirmação  da  universalidade  e  da 

interatividade prometida pelo texto eletrônico, é necessário então o manejo de novos suportes de 

leitura  possibilitados  pelas  novas  técnicas  de  multimídia  e  a  convivência  concomitante  de 

conhecidos  gestos  e  objetos  de  leitura.  As  atuais  práticas  de  leitura  se  tornam cada  vez  mais 

complexas e a necessidade de desenvolver práticas de letramento mais eficientes.

Voltaremos à provocação proposta anteriormente, o ideal da biblioteca escolar de reunião de 

toda sua comunidade de leitores. Ao perceber que esses leitores, de modo geral, são resultados de 

intensas  mudanças  da  relação  do  homem  e  a  cultura  escrita,  podemos  entender  melhor  as 

necessidades do leitor e o papel da biblioteca dentro da escola. Atribuir a biblioteca escolar papéis 

pouco produtivos, como de depósito de livros, não favorece em nada na produção de promoção de 

cultura, de experiência estética e de informação.  Além de conter livros, é importante considerar a 

biblioteca como centro de recursos multimídia de acesso livre, destinado à consulta e produção de 

informação em suportes variados, mas a questão não é só de preencher o espaço tão esvaziado. 

Falta-nos, agora,  depois de refletir sobre as questões referentes ao leitor contemporâneo, 

pensar em como as propostas que objetivam mediar a busca sentida na relação entre o aluno e o 

livro, que é nossa próxima discussão

O contato entre os livros e os com leitores na produção de sentidos

Segundo  Chartier  (2009),  “  [a]  leitura  é  sempre  apropriação,  invenção,  produção  de 

significados.” ( p. 77).  É evidente que para apropriar, inventar e produzir sentidos a necessidade do 

contato entre leitor e o livro é indispensável, porém o que existe é permanência dos dois elementos 

bem separados.  O  que  convive  emparelhados  são  os  livros  dispostos  nas  estantes,  nada  é  tão 

representativo à hipótese de Umberto Eco (2008), que considera o texto um mecanismo preguiçoso 

a espera de alguém que o atualize. A posição dos livros que permanecem encostados uns nos outros 

e ficam praticamente adormecidos a espera de quem os despertem. Em meio ao silêncio sepulcral da 
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biblioteca, os livros praticamente jazem. 

Umberto Eco (2008) diz que o texto   

[...]  entremeado de espaços brancos, de interstícios a serem preenchidos, e 
quem o emitiu previa que esses espaços e interstícios seriam preenchidos e 
os deixou brancos por duas razões. Antes de tudo, porque um texto é um 
mecanismo preguiçoso (ou econômico) que vive da valorização de sentido 
que  o  destinatário  ali  introduziu;  e  somente  em  casos  de  extremo 
formalismo, de extrema preocupação didática ou de extrema repressividade 
o texto se complica com redundâncias e especificações ulteriores — até o 
limite em que se violam as regras normais de conversação3. Em segundo 
lugar, porque à medida que passa da função didática para a estética, o texto 
quer  deixar  ao  leitor  a  iniciativa  interpretativa,  embora  costume  ser 
interpretado com uma margem suficiente de univocidade. Todo texto quer 
que alguém o ajude a funcionar. (ECO, 2008, p.37)

Os espaços em branco são na verdade os mecanismos propositalmente deixados no texto 

para  estimular  a  cooperação  do  leitor.  Essa  estrutura  permite  observar  duas  características 

importantes do texto: que ele é um mecanismo preguiçoso, econômico, incompleto, que vive da 

valorização de significado que o leitor  emprega e  que  à  medida que um texto  tem atribuições 

estéticas, ao leitor é proposta uma postura interpretativa, que ajude o texto a funcionar.

 Umberto Eco (2008) não fala  de leitor empírico que pode ler  de muitas maneiras,  que 

extrapola ou não a interpretação, na verdade o autor define o leitor-modelo que é postulado como 

um operador do texto e é responsável por sua atualização, é uma função leitor, raríssimas vezes o 

leitor empírico será o leitor modelo do texto,  já ao jogar as  regras do texto, o leitor pode  se  

esquecer do jogo e se sobrepor a suas próprias expectativas como  leitor empírico. “Naturalmente, 

não estamos aqui tentando uma tipologia dos textos em função da sua "preguiça" ou da sua oferta  

de liberdade, alhures definida como "abertura". [...] embora não se espere (ou não se queira) que 

esse alguém exista concreta e empiricamente. (ECO, 2008, p.37).

Ao delinear o aspecto cooperativo do leitor com o texto, propomos repensar a necessidade 

de exploração constante, na escola, de práticas de leitura que estimulem essa relação. Relembrado o 

projeto  Como tirar  a  poesia  da  estante?  brevemente  caracterizado  no  início  desse  texto  e  que 

pretendemos explicitar todas as nossas considerações até agora.

Os livros que saltam da estante para vida

Como o próprio nome biblioteca escolar remete a uma instituição de ensino, parece, então, 

                                                           Sumário                                                     263



necessário caracterizar a instituição em que ela pertence. O Centro de Ensino e Pesquisa Aplicada à 

Educação desfruta de uma paisagem típica do cerrado brasileiro, situa-se em meio a árvores de 

troncos torcidos e recurvados, frequentemente visitadas por curiosos macacos-prego, localiza-se em 

Goiânia, é uma Unidade de Educação Básica da Universidade Federal de Goiás. Com a finalidade 

de Colégio de Aplicação, atua na educação básica, recebe uma média de setecentos alunos de ensino 

fundamental e médio, desenvolvimento da pesquisa; experimentação de novas práticas pedagógicas; 

serve  de  campo  de  experimentação  pedagógica  aos  alunos  de  graduação  e  de  programas  de 

monitorias profissionais. 

No  festival  Pipoesia,  percebeu-se  que  o  envolvimento  de  professores,  alunos  toda 

comunidade  escolar  se  ampliou.  Os  momentos  que  antecedem  o  festival  na  biblioteca  são 

visivelmente ricos. No lugar dos livros emparelhados nas estantes, eles são distribuídos sobre mesas 

na biblioteca onde os leitores manuseiam, aproximam-se dos livros.  Existem então leitores que 

apenas observam as figuras, lêem sentados em cadeiras, em pé, ou mostram a capa recontando a 

história  ao  colega,  ou  simplesmente  percorrem as  estantes  esperando  serem encontrados  pelos 

livros. Existem momentos em que são feitas rodas de leitura, contação de histórias em que os alunos 

quebram o silêncio, estimulando a atenção de outros leitores desatentos que apenas passavam pelo 

caminho sem a pretensão de encontrar leitores. Encontramos aqui vários tipos de leitores e tradição 

cultural de leitura. “O silêncio é uma conquista recolocada em questão hoje. O problema se põe 

todas as vezes que uma prática cultural ganha aqueles que não tenham sido formados, por uma 

tradição familiar ou social, a recebê-la nas condições que ela exige.” (CHARTIER, 2009, p.121). A 

grande maioria dos alunos do CEPAE/UFG é proveniente de famílias com um perfil social de baixa 

renda  econômica,  precária  escolarização  formal  e  limitado  acesso  aos  bens  culturais.  A 

responsabilidade de inserção e de participação na sociedade letrada é quase que exclusiva da escola. 

Esses mesmos leitores ainda correm o risco de serem surpreendidos por leituras dramáticas em que 

alunos  com  máscaras  revivem peças  de  contato  com  peças  de  Shakespeare,  Artur  Azevedo  e 

Federico García Lorca. Ou os professores disponibilizam aulas para a leitura de poema em grupo, 

ou para uma leitura individual. Assim existem momentos estratégicos entre leitura de corpo, de voz 

e silêncio.  Ainda os textos escolares feitos em sala de aula encontram espaço em exposições na 

biblioteca. 

A mediação acontece  a  partir  de  atividades  organizadas  por  professores  bibliotecários  e 

monitores. A biblioteca em questão é pequena o acervo relativamente limitado, possui poucos meios 

de multimídia. O que se percebe é que as transformações atuais e antigas convivem juntas, apesar 

da grande transformação do texto eletrônico não descarta a presença do livro, pois a essa cultura 
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ainda é muito forte atualmente. Um grande exemplo é a leitura em voz alta que nas sociedades do  

Antigo Regime “[...] ler em voz alta era uma forma de sociabilidade compartilhada e mito comum. 

Lia-se  em  salões,  nas  sociedades  literárias,  nas  carruagens,  nos  cafés.  A leitura  em  voz  alta 

alimentava o encontro com o outro, sobre a base da familiaridade, do conhecimento recíproco, ou 

casual, para passar o tempo.” (CHARTIER, 2009, p.121) O autor ainda salienta que a leitura em voz 

alta tomou conta de vários outros espaços, na escola, nas igrejas, nas universidades, mobilizações 

institucionais  e  políticas  que  agora  parece  reduzida  à  relação  adulto-criança  e  aos  lugares 

institucionais. 
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A ESCOLA, A BIBLIOTECA E A LIVRARIA: espaços de encontro do jovem 
com a leitura literária

Solange da Silva Corsi75

Resumo: O presente estudo investiga a leitura, focalizando especificamente o jovem leitor e mais detidamente o gênero  
literário, com o propósito de averiguar se o que motiva esse leitor a ler é somente a escola, ou se há influência de outras 
instituições. Além disso, este estudo propõe-se a observar o que esse leitor lê. Para tanto, buscaram-se dois espaços de  
realização da prática leitora – uma livraria megastore e uma biblioteca pública, ambas situadas em Goiânia –, a fim de 
projetar, por meio de entrevistas com leitores de diferentes faixas etárias, um esboço da cena de leitura literária em 
Goiânia. Paralelamente, o interesse foi o de depreender, no discurso dos jovens leitores, sujeitos da pesquisa, a função 
que essa prática desempenha na escola, espaço privilegiado da leitura. Para sustentar a investigação, foram tomados 
como apoio estudos de Manguel (2006); Fischer (2006); Martins (2002), entre outros. Os resultados dessa investigação 
mostraram que o leitor goianiense está lendo um número considerável de obras, dos gêneros literário – muitas delas  
lidas por influência ou exigência da escola – e não-literário, com destaque para a literatura estrangeira e os best-sellers. 
Os mesmos resultados alcançados permitem concluir ainda que a prática da leitura tem se realizado em ambientes  
diversos, como a biblioteca, e se motivado pela ação de meios digitais e aparatos tecnológicos, que influenciam o acesso 
a novos títulos, contudo a instituição escolar, apesar de apresentar falhas e deficiências de ordens várias, configura-se  
como espaço por excelência da formação leitora.

Palavras-chave: Leitura literária; formação de leitor; espaços de leitura; livraria, biblioteca.

O presente  estudo surgiu  de  um trabalho  maior,  uma dissertação  de  mestrado  (CORSI, 

2010), que retratou, entre outros aspectos, a importância de três espaços de leitura – a escola, a 

biblioteca e a livraria - para a difusão de uma prática leitora entre o jovem leitor, em especial aquele 

que ainda cursa o ensino básico. 

De acordo com a última edição da pesquisa  Retratos da Leitura no Brasil, realizada entre 

novembro e dezembro de 2007, pelo Instituto Pró Livro, e publicada em 2008, o brasileiro está 

lendo mais – embora ainda leia pouco, em relação a outros países que têm um elevado índice de 

leitores –, e grande parte desse público leitor é formado por crianças e jovens, entre 5 e 17 anos, 

influenciados pelo meio escolar e/ou pela família. Esses dados reafirmam a importância da escola 

como o principal espaço em que o aluno pode ter acesso ao livro literário para desenvolver uma 
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prática  de  leitura  desse  gênero.  Por  isso,  o  papel  do  professor  e  da  instituição  escolar  para  a 

propagação e difusão de uma prática leitora que vá além da vida escolar do indivíduo é essencial,  

uma vez que o incentivo dessa prática literária, em sala de aula, valoriza os sentidos construídos 

pelos  alunos-leitores  e  sua  constituição  como  sujeitos.  A  escola  pode  estabelecer,  pois,  um 

importante vínculo entre o jovem aluno e o universo da leitura literária.  Mas além do universo 

escolar,  é  fundamental  considerar  também  os  espaços  de  leitura  que  contribuem,  direta  ou 

indiretamente,  para  a  divulgação  e  a  ampliação  da  prática  leitora,  como  as  megalivrarias. 

Atualmente, as grandes livrarias, conhecidas como megastores, oferecem um ambiente acolhedor e 

reconfortante para a leitura (como o das tradicionais bibliotecas), a fim de que seus clientes possam 

não só abrir e olhar o livro, mas também lê-lo, dele desfrutar, sem necessariamente comprá-lo.

Essa liberdade e autonomia proporcionadas ao leitor é uma das estratégias mestras dessas 

lojas para conquistar seus clientes, que ali começam uma leitura que muito provavelmente será 

concluída em casa, caso se sintam tomados pelo objeto lido. Segundo Steven Roger Fischer (2006), 

esse  é  o  modelo  da  livraria  moderna,  um  ambiente  tido  por  muitos  leitores  não  só  como 

reconfortante e de refúgio, mas também um lugar de crescimento pessoal e de novas descobertas, 

que busca atrair o leitor que sente prazer pela palavra escrita.

Não  por  acaso,  muitas  dessas  livrarias,  típicas  das  grandes  cidades,  estão  situadas  em 

shoppings, ambientes considerados por seus frequentadores como confortáveis e seguros, além de 

práticos, por reunirem, em um mesmo espaço, estabelecimentos diferentes. Daí o movimento desses 

centros  comerciais  ser  tão  intenso,  atraindo  diversificados  públicos,  em  busca  de  lazer  e 

entretenimento. Assim, o faturamento de uma livraria que está localizada nesse ambiente pode ser 

muito maior do uma que não esteja situada nesse mesmo lugar, até porque essas  megastores, na 

maior parte das vezes, não comercializam apenas livros, mas vários artigos da área de papelaria, 

informática e eletrônicos. No centro da cidade de Goiânia, por exemplo, várias foram as livrarias, 

muitas  delas  tradicionais  –  que  já  foram pontos  de  encontro  de  escritores  goianos,  abrigando 

importantes círculos de leitura – que fecharam suas portas nos últimos anos, pois o movimento caiu 

drasticamente.  As  lojas  que  comercializam  livros  usados  são  as  que  mais  se  destacam, 

quantitativamente,  na  cidade,  embora  a  frequência  em  muitas  delas  também  tenha  reduzido 

bastante, uma vez que o comércio de livros antigos também se faz altamente presente na internet.

Em  contrapartida,  as  livrarias  situadas  em  shoppings viram  seu  comércio  expandir-se 

significativamente. Basta visitar uma delas para perceber seu grande movimento. Além do ambiente 

acolhedor e reconfortante, já referidos acima, muitas contam com um cybercafé, um espaço em que 
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o cliente pode desfrutar de uma boa leitura, devidamente acompanhada de um café e, ainda, pode 

navegar  pela  internet.  Além disso,  grande  parte  das  livrarias  presentes  nos  centros  comerciais 

situa-se próximo à praça de alimentação e às salas de cinema, o que torna a circulação na loja de 

livros ainda maior, pois a maioria do público, após assistir ao filme, também não deixa de dar uma 

entrada rápida na livraria, ao menos para conferir as novidades.

Com  o  advento  desse  espaço  de  leitura,  inaugurado  por  essas  livrarias,  surgiu  outra 

indagação também a ser  colocada  em foco:  as  bibliotecas  ainda são regularmente frequentadas 

como ambiente de leitura? Na era das novas tecnologias, como a internet, que proporciona, além de 

uma leitura na tela, a realização de diversas investigações online, pode-se pressupor que o fluxo de 

pessoas que utilizam a biblioteca como espaço de pesquisa e de leitura tenha diminuído nos últimos 

anos. Além disso, a Retratos da leitura no Brasil (2008) revelou que 3 em cada 4 brasileiros não vão 

às bibliotecas. Estariam elas sendo abandonadas pelos leitores? Felizmente não. Esse ambiente, que 

surge no contexto da Revolução Industrial para ajudar a escola, não só continua sendo regularmente 

frequentado como também ampliado e adaptado aos novos meios tecnológicos. Grande parte das 

bibliotecas,  incluindo as públicas,  oferece a seus usuários acesso à rede de computadores,  com 

internet disponível.

Na cidade de São Paulo, por exemplo, foi inaugurada, no início de 2010, no antigo espaço 

que  abrigava  a  famosa  penitenciária  do  Carandiru,  uma  biblioteca  pública  no  melhor  estilo 

megastore adotado pelas livrarias acima referidas, deixando de lado a formalidade tradicional que 

antes caracterizavam esses ambientes de leitura. A notícia da inauguração foi veiculada pelo jornal 

Folha de S. Paulo, versão online, no dia 08 de fevereiro de 2010. Segundo a reportagem, assinada 

por Ana Paula Sousa, a biblioteca conta com um acervo de mais de 30 mil títulos, distribuídos por 

faixas etárias, em prateleiras baixas que expõem chamativas capas. Além disso, o lugar oferece 

computadores  e  modernos  leitores  de  livros  digitais.  Há  também  um  espaço  adaptado  para 

deficientes  físicos,  que  conta  com um equipamento  que,  por  meio  de  escaneamento  de  livros, 

transforma a palavra escrita em falada. Dessa forma, cultura impressa e eletrônica dividem o mesmo 

ambiente, oferecendo ao usuário opções diferentes para consultas e pesquisas.

A  digitalização  se  faz  presente  até  mesmo  no  momento  do  empréstimo  de  livros, 

proporcionando maior liberdade ao leitor. Basta que ele faça o cadastro, escolha o título e o leve 

para  casa,  sem intermediários,  pois  o  processo  é  bem simples:  apenas  passa  a  carteirinha  no 

terminal de autoatendimento, que essa libera a saída do livro. Outro propósito é fazer com que tudo 

o que chegue de novo às livrarias também se torne disponível aos usuários dessa instituição. O 

                                                           Sumário                                                     268



objetivo  é  atrair  um público  amplo  de  leitores,  fazendo  com que  esse  ambiente  seja,  de  fato, 

democratizado. Nas palavras de João Sayad, secretário da cultura, na época, e um dos idealizadores 

do projeto, a biblioteca não seguirá uma visão acadêmica. Em entrevista à Folha de S. Paulo, que 

veiculou a referida reportagem, mencionada acima, o secretario e também economista ressaltou que 

irá destacar os livros que circulam entre os mais vendidos na mídia, devendo esses ser organizados 

como nas livrarias, deixando a biblioteca com um aspecto de uma megastore cultural. Para tanto, os 

funcionários irão se comportar como vendedores e não bibliotecários.  Esse é o projeto proposto por 

Sayad.

Como se vê, os espaços de leitura também estão se adaptando aos novos tempos, lançando 

alternativas  viáveis  que  seduzam  o  leitor  da  era  tecnológica.  Não  apenas  clássicos  e  livros 

acadêmicos  circulam  nesses  ambientes,  como  antigamente  se  predominava,  mas  também 

best-sellers, autoajuda,  livros religiosos, que são cada vez mais lidos e requisitados. Por isso, é 

difícil crer que um dia essas instituições, assim como o livro, venham a desaparecer. Como afirma 

Manguel (2006, p. 192), “é provável que as bibliotecas persistam e sobrevivam, na medida em que 

continuemos a emprestar palavras ao mundo que nos cerca e a preservá-las para leitores futuros”.

Daí a importância de uma pesquisa de campo fora do ambiente escolar, com o objetivo de 

averiguar se o jovem leitor lê motivado (ou obrigado) somente pela escola e/ou pelo professor, ou se 

sofre  alguma  outra  influência  por  outras  instâncias  que  não  a  educacional.  O  objetivo  dessa 

pesquisa de mestrado foi, pois, refletir sobre o papel da leitura literária realizada fora do ambiente 

educacional,  ou  seja,  investigar  a  prática  de  leitura  literária  cujos  sujeitos  leitores  leem  não 

motivados pela escola ou pelo professor. Esses dados são fundamentais para que, em um primeiro 

momento, se trace o perfil do jovem leitor goianiense. 

Para a realização desse estudo foi feita, então, uma investigação em dois espaços de leitura 

fora do ambiente escolar: em uma livraria megastore, situada em um shopping, e em uma biblioteca 

pública, ambas localizadas em Goiânia. Foi investigado, por meio de observações diárias, com base 

em entrevistas e questionários realizados com visitantes e vendedores da livraria, o movimento dos 

clientes que fazem uso desse espaço de comercialização do livro. Igualmente, foram entrevistados 

usuários da biblioteca, bem como os bibliotecários, a fim de que se pudesse traçar um perfil do 

leitor que frequenta esse ambiente. 

Por  isso,  é  pertinente  a  esse  trabalho  de  investigação  saber  se  o  jovem  que  visita  as 

megalivrarias  busca  uma  alternativa  de  leitura  diferente  da  sugerida  (ou  imposta)  pelo  meio 

acadêmico e também se o adolescente que frequenta a biblioteca teria os mesmos objetivos. O que 
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esses jovens estão lendo, por que o fazem e por influência de quem são alguns dos questionamentos 

norteadores dessa investigação.

Para sustentar a investigação, foram tomados como apoio estudos de Manguel, que exalta o 

papel importante desempenhado pelas bibliotecas (2006); Fischer (2006) que trata do novo modelo 

de livrarias e bibliotecas na atualidade; Martins (2002), que ressalta o valor das bibliotecas para a 

sociedade; Vasconcelos (2009), que defende a relevância de políticas de fomento à leitura, entre 

outros.

É importante observar que a pesquisa foi realizada apenas na livraria e na biblioteca pública, 

não sendo desenvolvida em nenhuma escola, e tampouco em uma biblioteca escolar, uma vez que o 

objetivo, como referido acima, é traçar o perfil do jovem leitor goianiense fora do ambiente da 

escola. Assim, os resultados obtidos nesses dois espaços de leitura investigados foram os que deram 

sustentação para a reflexão da prática da leitura literária no meio escolar, que aqui defendemos 

como espaço essencial  para a  formação leitora  dos  jovens.  A seguir  serão traçados alguns dos 

resultados obtidos na pesquisa realizada (CORSI, 2010).

1.A livraria 

A livraria megastore escolhida para a observação e entrevistas com os clientes e vendedores 

está situada em um shopping considerado de prestígio na capital, localizado em uma região nobre 

de Goiânia, que possui um perfil residencial e comercial de classe média alta e se encontra próximo 

a escolas privadas de ensino fundamental e médio. Inicialmente, as entrevistas foram realizadas 

com clientes de faixas etárias diversas, a fim de traçar um perfil mais abrangente de leitores. No 

total  foram  74  entrevistados.  Dividimos  esse  público  em  quatro  faixas  etárias  diferentes: 

adolescentes de 13 a 17 anos, que cursam o ensino fundamental e médio; jovens de 18 a 22 anos, 

compostos por vestibulandos e estudantes universitários; jovens de 23 a 28 anos, que formam uma 

geração recém-saída da universidade e ingressante no mundo do trabalho; e, por fim, o público 

adulto que foi dividido em duas faixas etárias distintas: de 30 a 40 anos e acima de 40 anos. 

O foco da pesquisa foi, sobretudo, a faixa etária composta por adolescentes que cursam o 

ensino fundamental e médio, para que, assim, pudesse ser analisado até que ponto a escola e o 

professor influenciam no gosto e formação da prática da leitura. A escolha da livraria se deu em 

razão de esse ambiente se configurar como espaço de leitura, além de espaço comercial.

O movimento dos jovens na livraria é bastante acentuado, sobretudo nos finais de semana, 

quando eles, na maior parte das vezes, frequentam o ambiente acompanhados dos amigos. Alguns 
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deles também vêm sozinhos, e passam horas lendo, apreciando os livros e vendo as novidades. 

Geralmente, no meio da semana frequentam mais os jovens que estudam em colégios particulares 

situados  nas  adjacências  do  shopping,  como  foi  constatado  pelos  uniformes  escolares. 

Entrevistamos muitos deles, que confirmaram ter o hábito de dar um passeio pela livraria, ao menos 

duas vezes na semana, depois do término da aula, ora sozinhos ora acompanhados.

Como vemos, por essa observação constatada na livraria, os jovens dessa idade gostam de 

andar em grupos, valorizando as relações de amizades. Também é bastante comum os jovens, ao 

passearem pelo  ambiente  da  livraria,  trocarem ideias  e  experiências  de leitura  sobre  uma obra 

literária em voga, com os amigos. Em uma das visitas ao local, foi possível observar um grupo de 

adolescentes, de 13 a 15 anos, aproximadamente, sentados em volta de uma das mesas da livraria, 

discutindo a respeito de um dos livros da série Harry Potter, destacando os momentos do enredo que 

lhes pareceu mais interessante e os personagens que mais se identificaram. 

No total foram entrevistados 24 adolescentes, sendo 62,55% desse público composto pelo 

sexo feminino. Todos são estudantes do ensino fundamental ou médio. O fato de 91,74% de esses 

jovens serem provenientes de escola particular e 37,53% deles terem renda familiar acima de cinco 

salários mínimos já aponta para um perfil de classe média.76 Quando questionados sobre o motivo 

pelo qual frequentam a livraria, 79,23% dos entrevistados afirmaram que visitam esse espaço para 

apreciar os produtos, ver as novidades ou por curiosidade; 54,21% para comprar obras literárias e 

37,53% gostam de  ler,  na  própria  livraria,  as  obras  expostas  nas  estantes.  No que  se  refere  à 

periodicidade, foi constatado que 29,19% dos jovens entrevistados frequentam a livraria duas vezes 

por mês e 25% a visitam pelo menos uma vez por semana, o que comprova ser esse um ambiente 

regularmente frequentado pelos estudantes adolescentes.

Um  dado  também  bastante  revelador  quanto  à  periodicidade  da  leitura:  50%  dos 

adolescentes leem mais de um livro por mês e 37,53% leem pelo menos uma obra nesse mesmo 

intervalo de tempo. Temos, portanto, quase 90% de um público leitor contumaz77. Esse, sem dúvida, 

é um dado bastante positivo, considerando que a grande maioria deles lê bastante e muitas vezes 

sem  influência  ou  pressão  acadêmica.  Em  alguns  depoimentos,  pôde-se  perceber  uma  maior 

assiduidade de leitura, podendo uma obra ser lida por semana ou, se o livro for muito bom, lido em 

dois dias. 

76 O IBGE considera classe média quem tem renda de R$ 1.126 a R$ 4.854.

77 Consideramos o leitor contumaz aquele que afirmou ler mais de uma obra por mês.
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Esses primeiros dados revelam, pois, que o jovem que tem visitado regularmente esse tipo 

de livraria quase sempre o faz em busca de novidades e, principalmente, por sentir-se atraído pelo 

universo dos livros ali oferecidos. Esse, possivelmente, já seria um indício de que esse adolescente 

frequenta  esse  espaço  como  alternativa  ao  que  lhe  é  oferecido  no  colégio.  Tal  informação  é 

corroborada pelas respostas apresentadas pelos entrevistados quando questionados sobre os fatores 

que mais o influenciam na escolha de um livro.  A exposição de obra nas estantes das livrarias 

aparece em primeiro lugar, com 87,57%; o tema e a indicação de amigos ou de outras pessoas  

dividem o segundo posto, com 75%; o livro estar na lista de best-sellers surge na terceira posição, 

com 66,72% e, em quarto lugar, com 50%, despontam as críticas ou resenhas em jornais, revistas, 

internet  etc.  Somente  41,7% leem  por  indicação  da  escola  e  para  apenas  37,53% o  livro  ser 

considerado uma obra literária clássica é um fator determinante na hora de escolher um exemplar 

para ser lido.

Analisando a  disposição  em que os  livros  aparecem expostos  nas  vitrines  e  estantes  da 

livraria não é difícil supor o porquê de os jovens, que estão em plena fase de formação leitora, se 

sentirem tão influenciados. Eles, possivelmente, acabam se rendendo ao fascínio exercido por uma 

infinidade de livros que é apresentada de forma diversificada e atrativa, sobre três grandes mesas 

expositoras, centradas próximas à entrada da livraria. Em uma dessas mostradoras estão expostos os 

livros  mais  vendidos,  devidamente  acompanhados  de  uma  lista  atualizada,  publicada  em  uma 

revista nacional de grande prestígio, que divulga as vinte obras mais lidas no mês anterior. Nas 

outras duas mesas encontram-se  best-sellers e os livros que são lançamentos. Mais no interior da 

livraria estão as poucas estantes nomeadas como “literatura brasileira”, que perdem espaço para a 

seção de literatura estrangeira e infantil e juvenil, localizadas em um lugar mais visível, onde as 

obras estão mais bem distribuídas e dispostas. Não por acaso, 58,38% dos entrevistados afirmaram 

que o gênero mais lido é a literatura infantil e juvenil, seguido dos romances clássicos (45,87%) 

que, por sua vez, se igualam com “outros gêneros” citados pelos jovens, sendo que um dos mais 

mencionados foi a literatura estrangeira e a leitura de best-sellers.

Segundo foi constatado por Corsi (2010), metade do público adolescente entrevistado lê por 

exigência da escola, mesmo não gostando muito dessa obrigatoriedade. Esse é um dado um tanto 

quanto polêmico. Houve adolescente que defendeu a exigência de determinadas leituras, pois elas, 

ainda que obrigatórias, foram interessantes e estimuladoras. Já outros, manifestaram-se contra, por 

crerem que tudo o que é imposto torna-se desestimulante e chato. 
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Esse duplo e contraditório resultado mostra que a relação do jovem leitor com o texto, como 

já  foi  mencionado  aqui,  oscila  bastante.  Mas  pelo  menos  em  um  ponto  esses  jovens  foram 

unânimes:  todos  os  adolescentes  entrevistados  alegaram  ler  por  prazer,  gosto,  ou  necessidade 

espontânea, o que, sem dúvida, já é um dado bastante positivo. O segundo motivo determinante 

para a leitura de um livro aparece como atualização cultural ou conhecimentos gerais, com 66,72%.

Ainda que essa influência da escola ou do professor tenha parecido pequena na maioria das 

respostas dos entrevistados, não podemos negar a importância do meio educacional na formação do 

gosto  e  prática  da  leitura.  Apesar  de  a  maioria  dos  adolescentes  lerem mais  os  best-sellers e 

literaturas estrangeiras, percebemos que eles ainda leem literatura brasileira, embora na maioria das 

vezes leiam por indicação ou exigência da escola.

Com todos  esses  dados  em mãos,  percebemos  que  atualmente  a  escola  perde  o  posto, 

dominado por décadas, de principal motivadora da prática de leitura literária entre os jovens, o que, 

de forma alguma, diminui sua relevância e permanência nos currículos escolares. Provavelmente 

haja  a  necessidade  de  uma ampla  modificação  na  forma  como essa  prática  leitora  vem sendo 

abordada no colégio. A seguir será feita uma breve reflexão sobre o público jovem entrevistado em 

uma biblioteca pública situada em Goiânia.

2. A biblioteca

Segundo a pesquisa realizada, as bibliotecas públicas ainda são frequentadas por diferentes 

públicos leitores, de diversificadas faixas etárias, que visitam esse espaço não só para uma leitura 

descompromissada, por interesse pessoal, mas, principalmente, para estudo e pesquisas acadêmicas.

 Ainda que essas informações sejam, de certa forma, animadoras, se considerar os dados 

revelados por pesquisas como a  Retratos da Leitura que, como dito, aponta queda do número de 

usuários, a situação das bibliotecas públicas em nossa capital não é das mais satisfatórias. Apesar de 

Goiânia ter mais de 1.280 milhões de habitantes, a cidade conta apenas com três dessas instituições 

que não são privadas: duas são municipais e uma é estadual. Há outras públicas, mas possuem 

acervos especializados, que tratam de artes plásticas, artes cênicas e outros assuntos específicos. O 

Serviço Social do Comércio (SESC) dispõe, na capital, de quatro bibliotecas que abrem suas portas 

a todos os públicos, mas adota o empréstimo de livros apenas para seus associados, os comerciários. 

O mesmo ocorre  com as  bibliotecas  das  universidades.  Embora  a  maioria  permita  o  acesso  a 

qualquer  usuário,  somente  os  estudantes  da  instituição  são  cadastrados  para  retirar  livros 

emprestados.
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A instituição escolhida para realizar a pesquisa foi a biblioteca estadual, situada na região 

central  da  capital  que  compõe  um  complexo  cultural  também  amplamente  reformado,  sendo 

reinaugurado  em  2009.  Esse  novo  espaço  conta,  além  da  biblioteca  convencional,  com  uma 

biblioteca em braile, uma ampla gibiteca, uma sala de cinema e o Museu de Imagem e Som, no qual 

o usuário tem direito ao uso da sala multimeios, aberta ao público para consultas e pesquisas aos 

acervos fonográficos e videográficos do Museu.

A biblioteca  está  situada  nos  dois  pisos  do  prédio  que  abriga  o  complexo  cultural.  O 

primeiro  pavimento  possui  várias  estantes,  algumas  delas  ainda  vazias  e  constantemente 

catalogadas, uma vez que parte do acervo, composto em média de 60 mil livros, está voltando aos 

poucos para a biblioteca, desde a época da reinauguração. No piso superior há um amplo espaço 

com várias mesas de estudo e quatro computadores para acesso dos usuários, além de uma seção de 

periódicos. O usuário pode retirar até três livros e permanecer com os mesmos por sete dias. Obras 

literárias são as mais buscadas, mas também se emprestam exemplares pertencentes às áreas de 

psicologia, filosofia, história, geografia e outros campos do saber. Só há algumas restrições quanto 

às obras indicadas ao vestibular. Nesse caso, o usuário pode levar apenas uma de cada vez, sem 

direito à renovação. Nas outras bibliotecas públicas também existem esse tipos de restrições, uma 

vez que a procura por tais livros é muito grande e essas instituições não têm como suprir a grande  

demanda.

 A biblioteca em questão tem um bom fluxo diário de usuários (frequentam, em média, 100 

pessoas diariamente),  o que se pode verificar no caderno de visitas.  Nele constam as seguintes 

informações: data; horário; nome e motivo pelo qual frequenta a livraria. Os horários e dias de 

funcionamento da biblioteca são bastante democráticos: de segunda à sexta ela funciona das 8h às 

17h45;  aos  sábados,  das  8h às  16h45 e domingos e  feriados,  das  8h às  11h45.  A maioria  dos 

usuários é composta por estudantes, de concursos públicos, vestibulandos e universitários. Mas é 

grande  o  número  de  pessoas  que  frequentam o  ambiente  para  ler  jornais.  A época  em que  a 

biblioteca se encontra mais movimentada é a próxima aos vestibulares, tanto que muitas vezes nem 

há espaço para os usuários permanecerem no piso superior estudando.

No piso inferior, em um espaço à parte ao da biblioteca, funciona a Gibiteca. O ambiente, 

decorado com pinturas  de  personagens  infantis,  feitas  gratuitamente  por  um famoso cartunista, 

possui ainda pufes coloridos e várias estantes com gibis (são mais de 6 mil, entre novos e usados), 

livros infantis e juvenis.
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O movimento  dos  adolescentes  na  biblioteca  é  intenso,  sobretudo  no  período  da  tarde. 

Embora públicos de faixas etárias maiores frequentem mais o ambiente, a presença desses jovens é 

constante,  principalmente  para  a  realização  de  trabalhos  ou  estudos  em  grupo.  Há  também 

adolescentes que ali estão em busca de um bom livro ou de alguma novidade. 

No total foram 15 entrevistados, de 13 a 17 anos, sendo as mulheres (66,6%) a maioria. 

Todos são estudantes do ensino médio e 80% deles cursaram a maior parte da vida escolar em 

colégio público, o que já se diferencia do perfil dos adolescentes entrevistados na livraria. Tal dado, 

de certa forma, já era esperado, uma vez que muitas escolas públicas em Goiânia não oferecem a 

seus alunos um ambiente para estudo e, quando oferece, muitas vezes carece de acervo de livros e 

obras mais especializadas. Daí a procura por um novo espaço de leitura. Conforme o depoimento de 

alguns deles, a biblioteca do colégio não supre suas necessidades e há até mesmo escolas que não 

possuem biblioteca e, quando há, essa permanece sempre fechada.

O fato de 46,9% ter declarado ser essa a primeira visita à biblioteca indica que há um rodízio 

muito grande nessa frequência dos jovens a esse ambiente. No entanto, alguns desses entrevistados 

afirmaram  já  ter  o  costume  de  frequentar  outras  bibliotecas  públicas,  além  da  do  colégio.  A 

alternativa “uma vez por semana” desponta em segundo lugar, com 33,5%.

Como podemos ver, a biblioteca, tal como a livraria, é um ambiente de leitura frequentado 

pelo jovem, embora os objetivos dessa visita muitas vezes se diferenciem bastante,  até porque, 

como podemos perceber  estamos diante  de perfis  diferenciados de adolescentes  em espaços de 

leitura também distintos. 

Segundo  dados  revelados  pelo  Primeiro  Censo  Nacional  das  Bibliotecas  Públicas 

Municipais,  divulgado em 2010 pelo Ministério da Cultura (MinC),  o número de vezes que os 

usuários frequentam as bibliotecas brasileiras também é bastante significativo. De acordo com a 

pesquisa, a média de visita ao estabelecimento é de 1,9 vezes por semana, sendo os moradores do 

Nordeste os que mais frequentam as bibliotecas municipais (2,6 vezes por semana). Já na região 

Centro-Oeste, a média é de 1,8 vezes por semana. 

No que se refere à periodicidade de leitura de um livro, foi constatado que 53,6% do público 

adolescente entrevistado na biblioteca lê mais de uma obra por mês e 13,4% leem pelo menos um 

livro nesse mesmo intervalo de tempo. Assim, somando-se esses dois percentuais teremos, no total, 

67% de leitores contumazes, número inferior ao dos jovens da livraria, que chegou a quase 90%. A 
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leitura de um exemplar a cada três meses foi mencionada por 20% dos adolescentes frequentadores 

da biblioteca e 13,4%, desse mesmo público, leem um livro por semestre.

Alguns entrevistados, nessa faixa etária, não se intimidaram ao dizer que não gostam muito 

de ler ou que leem somente por obrigação ou quando solicitados pela escola. Quando questionados 

sobre o nome do último título lido foi constatado alto o número de obras solicitadas pelo vestibular 

ou pela escola. Esses dados mostram um perfil distinto do apresentado pelos jovens leitores que 

frequentam  a  livraria.  Eles,  que  declararam  ler  mais,  procuram  muitas  leituras  por  escolhas 

pessoais, além do solicitado pela escola. Entre elas, se enquadram várias obras best-sellers. De todo 

modo,  os  alunos  entrevistados  na biblioteca,  a  maioria  oriunda de  escola  pública,  declarou ler 

menos. 

Cabe questionar o porquê desse baixo número de obras lidas por esses jovens. Não se pode 

ignorar o fato de que os estudantes frequentadores da biblioteca provavelmente sejam mais imunes 

ao impacto consumista. A falta de acesso aos bens, seja por parte da escola, que muitas vezes não 

oferece biblioteca e/ou projetos de incentivo à leitura, ou mesmo em casa também poderia ser um 

fator  relevante.  Nesse  caso,  a  questão  econômica  ou  de  origem  social  possivelmente  poderia 

influenciar no comportamento de uma prática leitora. Como afirma Schön (1995 apud Souza, 2003), 

a influência da família na divulgação da leitura na infância é determinante, mas ela se fará mais 

presente quanto maior for o nível social e de instrução dos pais.

José Mindlin, um dos maiores bibliófilos brasileiros, que doou, em 2006, seu amplo acervo 

de livros para a Universidade de São Paulo, ressaltou a importância da leitura nos primeiros anos de 

vida como determinante na formação leitora.  Segundo seu relato,  ele  cresceu em um ambiente 

cultural: “meu pai tinha paixão pelas artes plásticas e eu acredito que tenha herdado essa paixão, 

dirigida para o livro, embora eu também goste de artes plásticas” (MINDLIN, 1999, p. 103). Assim, 

a leitura, para ele, teria sido algo que começou na infância, prolongando-se por toda a vida. Daí a 

formação de sua vasta biblioteca particular, que se iniciou na adolescência, quando, aos 13 anos, 

começou a colecionar livros.

Em um diálogo com as duas bibliotecárias que trabalham no local em que foi realizada a 

pesquisa,  percebemos  que  a  influência  advinda  de  casa,  na  infância,  também  se  fez 

significativamente presente em suas vidas. Ambas tiveram, desde pequenas, um estreito vínculo 

com a leitura, sendo incentivadas, principalmente, por alguém da família. Tal prática acabaria por 

determinar, na fase adulta, a escolha da profissão. No entanto, apesar das funcionárias enfatizarem 

tanto a importância da leitura em suas vidas, atualmente elas revelaram lerem pouco, menos até do 
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que os usuários que frequentam a biblioteca. Se a prática leitora é tão determinante para elas, cabe 

questionar o porquê de ambas não lerem tantos livros, sendo que trabalham diariamente num local 

em que estão rodeados por eles. As duas funcionárias alegaram falta de tempo. Mas seria essa 

realmente a razão?

É importante considerar que há um discurso cristalizado sobre a importância da leitura e que 

isso, certamente,  determina os discursos em geral,  como se falar diferente disso soasse heresia. 

Contudo, na prática, o que se vê é que algumas pessoas não leem muito, mesmo os profissionais 

mais envolvidos com livros. Foi o que se pôde constatar, não apenas no relato das bibliotecárias, 

mas também no discurso de muitos leitores entrevistados,  seja  na livraria ou na biblioteca.  No 

espaço da megastore, possivelmente esse discurso se faça ainda mais presente, pois, como vimos, 

esse ambiente se configurou não apenas para leitura, mas também para comercialização do livro. 

Assim, ir para uma megalivraria, embora seja atrativo e interessante ao leitor, gera status e poder. 

Mas, além do status proporcionado, esses tipos de ambiente são capazes também de seduzir leitores. 

Conforme  afirma  Cruvinel  (2008,  113),  “mais  que  espaço  da  prática  comercial,  é  lugar  de 

recolhimento e apreciação, uma vez que é cenário de culto ao livro e à arte”. Por isso, atualmente, é 

tão frequentado, por distintos leitores,  de diferentes idades,  mesmo vivenciando-se a época das 

novas tecnologias e mídias eletrônicas.

Mas os  adolescentes entrevistados na biblioteca ainda tem uma certa  aversão aos  livros 

literários.  Entre  os  gêneros  mais  lidos,  se  destaca  a  leitura  da  Bíblia  ou  de  livros  religiosos, 

amplamente mencionados por eles, com 67%, sendo esse, pois, um dado que se diferencia do perfil 

dos jovens de 13 a 17 anos, entrevistados na livraria, que leem mais gêneros literários, em que se 

destacam os best-sellers e literaturas estrangeiras. 

Outro dado importante revelado é que os jovens estão lendo mais por exigência do que por 

prazer. 60% dos entrevistados leem por exigência escolar ou acadêmica, ultrapassando, portanto, a 

alternativa  prazer,  gosto  ou  necessidade  espontânea,  que  está  na  segunda  posição,  com apenas 

46,9%. A leitura por atualização cultural ou conhecimentos gerais foi o terceiro fator citado, com 

33,5%.  Essas  informações,  veiculadas  nessa  resposta,  complementam  as  anteriores  que  já 

demonstravam uma leitura realizada por obrigação ou solicitação da escola.  Possivelmente isso 

justificaria o porquê do alto número de leitura da Bíblia ou de livros religiosos, uma vez que se 

pressupõe que  tal  leitura  não se  dá  de  forma obrigatória  como ocorre  com os  livros  literários 

impostos pela escola. Mais uma vez, esses dados se diferenciam bastante do perfil dos adolescentes 

entrevistados  na  livraria,  em  que  todos  leem  por  prazer  e  somente  50%  leem  por  exigência 
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acadêmica, discrepando, assim, daqueles da biblioteca, em que apenas 46,9% leem por gosto. Essa 

relação entre leitura por escolha pessoal ou por obrigatoriedade caracteriza as experiências leitoras 

do jovem, que, de uma maneira geral, acaba lidando com ambas. 

Por fim, esse público respondeu por que optou pela biblioteca pública. A acessibilidade foi 

mencionada, com 26,8%, como um fator determinante, uma vez que muitas bibliotecas particulares78 

não oferecem a oportunidade de ceder empréstimo a qualquer leitor. Igualmente foi citado o fato de a 

biblioteca do colégio não atender às necessidades do aluno, não oferecendo a mesma variedade de 

livros e, muitas vezes, nem abrindo suas portas aos estudantes. A boa localização dessa instituição foi 

lembrada por 20% e a curiosidade por visitar o local foi aludida por 13,4% dos jovens. Para outros 

13,4%, essa biblioteca é o meio mais fácil de adquirir conhecimento. 6,7% não pensaram no fato 

dessa instituição ser pública ou não.

Pelas  demais  respostas  apresentadas,  como  localização,  por  exemplo,  e  até  mesmo  a 

indicação de amigos, vemos que mais entrevistados se enquadrariam nesse perfil, ou seja, de não ter 

dado  tanta  importância  ao  fato  de  essa  biblioteca  ser  pública  ou  particular.  Somente  um jovem 

chamou a atenção para essa informação, destacando que essa instituição, de fato, é de todos. A grande 

variedade do acervo também foi mencionada (sendo essa, às vezes maior do que as particulares), 

assim como o fato de os livros serem muito caros para comprar. O fascínio por obras antigas foi ainda 

citado como atrativo e justificativa de escolha por esse espaço de leitura.

Por essas respostas vemos a importância da biblioteca pública como espaço de leitura para 

esses jovens leitores, que muitas vezes, não contam com esse ambiente em sua própria escola e não 

tem como adquirir  livros  por  outros  meios.  Com esses  dados revelados pelos  adolescentes,  cuja 

maioria é proveniente de colégios públicos, não seria difícil imaginar o porquê de muitos deles não 

lerem muito e, quando o fazem, acaba sendo mais por obrigação ou exigência acadêmica. A não 

acessibilidade aos livros, possivelmente seria um dos fatores da aversão do jovem pelo mundo das 

letras e até mesmo poderia interferir na formação de uma prática de leitura.

O  depoimento  de  uma  informante,  de  35  anos,  entrevistada  nessa  instituição  pública 

escolhida para a realização dessa pesquisa, foi bastante pertinente no que se refere à situação pela 

qual passam as bibliotecas. Segundo ela, o governo não dá incentivo para a prática da leitura, por 

isso, não cria mais bibliotecas públicas que, além de não serem suficientes, não oferecem qualidade, 

como um bom acervo, ambiente agradável e silencioso para leitura. A leitora em questão declarou 

morar longe e ter de frequentar essa biblioteca, que é a única que abre nos fins de semana. Próxima 

78 Entende-se por biblioteca particular a mantida por instituições privadas.
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a sua casa, na cidade de Aparecida de Goiânia, até há uma biblioteca pública, mas, de acordo com a 

entrevistada, os próprios funcionários não respeitam o ambiente. Falam alto, gritam e sequer se 

importam com os usuários que ali frequentam e necessitam de silêncio para leituras.

Essas palavras proferidas por essa contumaz leitora e amante da leitura, demonstram sua 

preocupação não só com a carência de bibliotecas públicas e de qualidade,  mas também com os 

jovens que se formam sem cultivar quaisquer interesses pela leitura, seja literária ou não. A criação 

de  mais  ambientes  como  esse,  em  que  foi  feita  a  investigação,  é  de  suma  importância  para  a 

população em geral. Como afirma Wilson Martins (2002, p. 325), a biblioteca desempenha “o papel 

essencial na vida das comunidades modernas: é em torno dela que circulam todas as outras correntes 

da existência social”. 

Para o jovem, que ainda cursa o ensino fundamental  e médio e está  em formação, esse 

espaço se revela ainda mais importante. Muitos deles não têm acesso a esse ambiente nem em sua 

própria  escola,  o  que quebra,  de  certa  forma,  o  vínculo  com a  formação de  leitura  literária.  Se 

existissem mais dessas unidades acessíveis à população goianiense, distribuídas em distintos bairros, 

possivelmente se criaria um maior vínculo entre leitor, livros e espaços de leitura.

Por  isso,  a  criação de  mais  bibliotecas  é  tão  importante.  Embora haja  pelo  menos  uma 

biblioteca aberta  em 79% dos municípios brasileiros,  segundo dados de 2010 do Ministério  da 

Cultura,  ainda  faltam mais  dessas  instituições,  sempre  prezando a  qualidade,  com um maior  e 

variado acervo de  livros,  aliado  à  inclusão  digital.  Infelizmente,  muitas  bibliotecas  públicas,  e 

mesmo as privadas, ainda atendem como bibliotecas escolares, tal é o déficit dessas instituições no 

meio acadêmico. Além disso,  mais livrarias,  melhor distribuídas geograficamente,  contribuiriam 

para uma acessibilidade à leitura. 

Felizmente,  para  atenuar  esse  agravante  que  é  a  ausência  da  biblioteca  escolar  e/ou  do 

precário acervo de livros, foi sancionada pelo Presidente da República, em 24 de maio de 2010, a lei 

12.244,  que  dispõe  sobre  a  universalização  das  bibliotecas  nas  instituições  de  ensino  do País, 

permitindo, assim, segundo o artigo primeiro da lei, que todas as instituições de ensino públicas e 

privadas de todo o Brasil contem com bibliotecas. De acordo com o disposto no parágrafo único da 

respectiva lei, será obrigatório que as escolas também ofereçam um acervo de livros de pelo menos 

um  título  para  cada  aluno  matriculado.  Cada  instituição  acadêmica  ficará  responsável  por 

determinar como será feita a ampliação de seu acervo e também zelar por um bom funcionamento,  

preservação e organização do local, que deverá, ainda, contar com bibliotecários. As escolas terão 

dez anos, a partir da data do decreto, para se adequar às novas exigências da lei.
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Sem dúvida,  essa é  uma importante  iniciativa para a  promoção e divulgação da  prática 

leitora, que pode, de fato, incentivar os alunos a ler e a se interessar mais pela leitura literária. Mas 

somente criar mais espaços de leituras nos colégios, embora seja esse um importante passo a ser 

dado para o ensino e para a formação da prática leitora, não basta. É preciso que se invista mais em 

políticas públicas de leitura. 

Em muitas escolas públicas até há bibliotecas, mas não é feito o trabalho de incentivo da 

prática da leitura literária, seja por parte do professor ou dos auxiliares da sala de leitura. É o que 

constatou  Luiz  Adão da  Silva  (2009),  ao  investigar  a  leitura  nas  bibliotecas  escolares  da  rede 

municipal de Goiânia. Segundo o estudioso, tem de haver uma maior integração entre todos os 

profissionais  da  escola  com o  trabalho  da  leitura,  adequando  as  ações  da  biblioteca  escolar  à 

projetos que incentivem a formação leitora do indivíduo, além da promoção de cursos de formação 

de  professores  e  funcionários,  contemplando,  pois,  o  espaço da  sala  de leitura como um lugar 

efetivamente dedicado à aprendizagem. 

O que adianta ter livros à disposição dos alunos se não é feito um trabalho, em sala de aula,  

que  valorize  a  leitura  do  texto  literário  pelo  educando,  com  atividades  dinamizadoras  que 

incentivem e motivem o jovem leitor? Se o professor é um importante formador de leitores há que 

se investir mais no seu trabalho, favorecendo não apenas uma política permanente de aquisição de 

livros,  como ressalta  Maria  Luiza  Batista  Bretas  Vasconcelos  (2009,  p.  159),  mas  também “o 

estabelecimento de uma política de formação que prepare o professor para lidar  com o acervo 

literário”. Segundo a estudiosa, que investigou o trabalho feito de políticas de fomento à leitura, em 

especial, nas escolas da rede estadual de Goiás, o poder público deve intervir de forma que forneça 

ações efetivas, atenuando as dificuldades encontradas pela escola e também pelos professores, que 

lidam diretamente com esta prática.

Considerações finais

Como se pôde constatar, a biblioteca e a livraria se configuram como importantes espaços de 

leitura, por oferecem acesso aos bens de consumo cultural que podem levar à formação de uma 

prática de leitura. A pesquisa realizada em uma livraria megastore, situada em Goiânia, e em uma 

biblioteca pública, da mesma capital, com leitores de diferentes faixas etárias, mostrou que o jovem 

lê um número considerável de obras, grande parte delas por exigência escolar. Essa obrigatoriedade 

foi, para alguns, determinante na formação leitora. Já para outros foi desestimulante, em especial, 
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para  o  público  frequentador  da  biblioteca  que,  conforme foi  constatado,  lê  mais  por  exigência 

acadêmica do que por gosto ou prazer.

Apesar da maior acessibilidade à informação, que caracteriza o século XXI, influenciando 

expressivamente  os  modos  de  ler  e  as  práticas  de  leitura  na  sociedade  atual,  ainda  se  pode 

considerar significativo o número de usuários nas bibliotecas públicas, o que mostra que a leitura 

virtual, embora esteja em ascensão, coexiste e convive com a leitura impressa, que ainda continua 

sendo regularmente utilizada. Como foi constatado, a maioria dos usuários frequenta esse espaço 

para estudo ou pesquisas acadêmicas, confirmando, assim, que essas instituições atuam fortemente 

como bibliotecas escolares. 

Além disso, o público jovem demonstrou gostar de frequentar esse ambiente, revelando a 

necessidade de um maior número de espaços de leitura como esses, para atender grande parte da 

população que  não tem acesso aos  livros.  Se existissem mais  dessas  unidades,  distribuídas  em 

distintos  bairros,  possivelmente  se  criaria  um  maior  vínculo  entre  o  leitor  e  o  livros, 

consequentemente, ampliar-se-ia a atividade de leitura no Brasil.  Mas além de mais espaços de 

leitura, é fundamental que se invista mais em políticas públicas que incentivem mais as práticas de 

leitura,  tanto  nas  bibliotecas  como  nas  escolas,  promovendo  ações  que  levem  os  leitores  a 

sentirem-se mais seduzidos pelos livros literários.

Um maior número de livrarias megastores também é fundamental, por proporcionar ao leitor 

um maior acesso às obras literárias, que, na maior parte das vezes, são lidas e estudadas apenas na 

escola. A criação de mais ambientes como esses é de suma importância para a população em geral, 

mais em especial para o jovem, que ainda cursa o ensino fundamental e médio e está em formação, 

permitindo  a  esse  adolescente  já  ir  tecendo  suas  escolhas,  formando  seu  repertório  próprio  de 

leitura, com o apoio e incentivo propiciado pela escola e pelo professor, leitor mais experiente, ou 

de amigos, parentes e, até mesmo, do marketing livreiro, contando, ainda, com o auxílio da internet.

Exemplos a serem seguidos pelos jovens, para que se enveredem nos caminhos trilhados 

pela leitura literária, seja essa realizada no formato impresso ou digital,  não faltam. A escola, a 

biblioteca e a livraria,  bem como os atores sociais  presentes nesses ambientes – o professor,  o 

bibliotecário e o vendedor – podem ser determinantes na formação leitora dos sujeitos, não só por 

propiciar maior acesso aos livros, mas também por provocar no leitor desejo e entusiasmo no ato de 

ler, instigando-os, assim, a ler ainda mais e a novos gêneros.
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AS MEDIAÇÕES DA LITERATURA CLÁSSICA: da adaptação ao professor

Solange Salete Tacolini Zorzo79 
Marilde Queiroz Guedes80

RESUMO: Os projetos de que resulta este trabalho foram desenvolvidos em turmas do ensino médio, com a convicção 
de que a leitura de clássicos literários adaptados e os trabalhos desenvolvidos e mediados pelo professor, direcionados 
ao conteúdo das obras e expandido para outras leituras, contribuem para a formação de leitores críticos. O trabalho em 
pauta procurou responder um grande problema presente na educação atual: como despertar o interesse dos alunos para a 
leitura dos clássicos, esmagados que estão pela avalanche tecnológica da atualidade? Aliadas a isso, as leituras podem 
ser  pouco profícuas  pela  impaciência,  distração,  inexperiência  da  vida.  Podem ser  também,  como afirma Calvino 
(2007), formativas no sentido de que dão uma forma às experiências futuras, fornecendo modelos, recipientes, termos  
de comparação, esquemas de classificação, escalas de valores, paradigmas de beleza: todas as coisas que continuam a  
valer  mesmo que nos recordemos pouco ou nada  do livro  lido na juventude.  O objetivo do trabalho é  discutir  a  
escolarização da literatura clássica, ressaltando o papel do professor na formação do leitor e a função social da leitura  
como instrumento de apoderamento dos sujeitos históricos, na prática efetiva de uma cidadania crítica, autônoma e  
consciente. O aporte teórico deste trabalho conta com as contribuições de Cosson (2006); Martins (2006); Kleiman 
(2006), Soares (2004), entre outros. Os resultados de tais práticas revelaram um crescimento visível de criticidade nos 
alunos  envolvidos,  a  valorização  e  o  interesse  dos  mesmos  pela  literatura  clássica,  seus  contextos,  autores  e 
adaptadores, bem como a melhora considerável em suas produções textuais, tanto na exposição de ideias, quanto na  
forma estrutural pertinente a cada gênero circulante no meio social. Adaptar um clássico já é o primeiro passo para a 
mediação  do  texto  com  o  leitor,  mediar  essa  adaptação  de  forma  significativa  ao  aluno  é  papel  fundamental  do 
professor.
Palavras-chave: Literatura clássica. Mediação. Adaptação. Escolarização da literatura. 

Introdução

Leitura e escrita continuam sendo temáticas de relevo nas discussões sobre o ensino de 

Língua  Portuguesa  na  escola,  haja  vista  os  baixos  índices  de  desempenho  dos  alunos, 

principalmente, do Ensino Fundamental, nas avaliações nacionais SAEB e Prova Brasil. Da mesma 

forma, o discurso da melhoria da qualidade da educação evoca a necessidade do desenvolvimento 

de competências leitora e produtora de texto, dos alunos, nos diferentes níveis e modalidades de 

ensino. 

O processo de democratização das oportunidades educacionais, em sua dimensão política, 

praticamente está consolidado no que diz respeito ao acesso à escola. Porém, o mesmo não se pode 

dizer da qualidade que é oferecida, como garantia dos escolarizados poderem usufruir dos bens 

79 Especialista em Expressões Literárias da Língua Portuguesa. Professora Substituta da Universidade do Estado da 
Bahia. Departamento de Ciências Humanas Campus IX - UNEB. E-mail: solange_zorzo@hotmail.com.
80 Doutora em Educação: Currículo – PUC-SP, Professora Adjunta da Universidade do Estado da Bahia. Departamento 
de Ciências Humanas Campus IX UNEB. E-mail: marildequeiroz@yahoo.com.br.
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culturais, dentre eles a leitura e a escrita, instrumentos indispensáveis ao exercício da cidadania e da 

autonomia. 

Frente à problemática, indaga-se: por que a leitura de clássicos nacionais e internacionais se 

transformou em um instrumento frágil, pouco valorizado e praticado pela escola, quando deveria ser 

força  impulsionadora  do  conhecimento  para  a  prática  da  cidadania?  Recorremos  a  Silva  para 

arriscar uma resposta, que consideramos muito sábia. Em suas palavras:

o  ato  de  ler,  se  criticamente  feito  por  grandes  parcelas  da  população, 
significa  mais  poder  aos  cidadãos:  maior  capacidade  para  enxergar  as 
contradições sociais, melhores fundamentos na hora da tomada de decisões 
(até  mesmo  decisão  na  hora  de  votar  nas  eleições),  competências  mais 
apuradas para chegar às raízes da injustiça e da desigualdade etc. (SILVA, 
2003, p. 14).

O  objetivo  deste  trabalho  é  abordar  como  a  adaptação/tradução  e  mediação  de  obras 

literárias, que são consideradas clássicas, de autores brasileiros e estrangeiros podem promover a 

leitura  e  a  consequente  formação de  jovens  leitores  e  escritores.  É  a  partir  dessas  reflexões  e 

indagações que organizamos, didaticamente, este trabalho em três tópicos, a saber: (i)  para início 

de  discussão:  o  contato  com  os  clássicos  na  juventude,  no  qual tentamos,  juntamente  com 

Calvino (2007), definir o que é um clássico e o que ele representa na juventude (ii) entre leituras e 

leitores, abordamos sobre o significado da leitura dos clássicos para aluno e professor e o papel da 

escola na formação do leitor; (iii) mediadores: a adaptação e a escolarização da Leitura clássica 

a escolarização da leitura, expomos e discutimos, à luz do referencial teórico, as visões sobre as 

adaptações/traduções das obras literárias, além de salientarmos a importância de abordar a literatura 

clássica, tendo em vista as noções de intertextualidade, interdisciplinariedade, transversalidade e 

intersemiose; (iv)  ilustrando a teoria, tomamos como aporte o texto “Os miseráveis”, de Victor 

Hugo (2002), adaptação e tradução de Walcyr Carrasco, para ilustrar diferentes possibilidades de 

trabalho com um clássico, em sala de aula. 

A nossa compreensão embasa no entendimento que a contextualização, o compartilhamento, 

a leitura significativa e as práticas interdisciplinares darão sentido a uma proposta pedagógica para 

o trabalho com a leitura dos clássicos nacionais e internacionais na sala de aula. As tentativas de se 

estabelecerem conceitos de adaptação são consideradas temas muito polêmicos e recorrentes, pois, 

para alguns,  a adaptação empobrece a obra original;  já,  para outros,  ela possibilita que leitores 

jovens tenham contato com autores canônicos da literatura universal de uma forma acessível.  
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A metodologia utilizada para a  produção deste  trabalho é  teórico-prática,  primando pela 

abordagem  qualitativa  da  pesquisa.  Fizemos  uma  incursão  na  literatura  de  alguns  autores, 

estudiosos da temática, para subsidiar as reflexões e análises registradas neste texto, que tem como 

perspectiva  revigorar  o  debate  sobre  a  necessidade  e  importância  da  leitura  dos  clássicos  na 

formação de cidadãos mais autônomos, críticos, participativos e situados histórica e culturalmente. 

Eis aí, a relevância deste texto.

1. Para início de discussão: O contato com os clássicos na juventude

Calvino (2007, p. 9), em uma das tentativas em definir o que são os clássicos, afirma que 

“são aqueles livros dos quais, em geral, se ouve dizer: ‘Estou relendo...’ e nunca ‘Estou lendo...’” . 

Dessa definição, podemos dizer, juntamente com o autor, que na juventude é que se dá o primeiro 

encontro, a leitura, a apresentação do clássico ao jovem. Para que haja a releitura, há a necessidade 

da leitura e esta deve dar-se na juventude. Dessa apresentação, posteriormente, na maturidade, se 

dará o envolvimento completo, a releitura, isto é, se a leitura tenha sido algo significativo na vida do 

jovem. O autor tenta outra fórmula de definição de clássicos como “aqueles livros que constituem 

uma riqueza para quem os tenha lido e amado; mas constituem uma riqueza não menor para quem 

se reserva a sorte de lê-los pela primeira vez nas melhores condições para apreciá-los” (CALVINO, 

2007, p. 10). 

Essa primeira leitura,  nas melhores condições para apreciar os clássicos,  é que deve ser 

trabalhada.  As  leituras  da  juventude,  se  não  orientadas,  podem  ser  pouco  profícuas  pela 

impaciência, distração, inexperiência da vida. Podem ser também, como afirma o autor, formativas 

no sentido de que dão uma forma às experiências futuras, fornecendo modelos, recipientes, termos 

de comparação, esquemas de classificação, escalas de valores, paradigmas de beleza: todas, coisas 

que continuam a valer mesmo que nos recordemos pouco ou nada do livro lido na juventude. Pois, 

“os  clássicos  são  livros  que  exercem  uma  influência  particular  quando  se  impõem  como 

inesquecíveis  e  também  quando  se  ocultam  nas  dobras  da  memória,  mimetizando-se  como 

inconsciente coletivo ou individual” (CALVINO, 2007, p.10). É nessa orientação para a leitura dos 

clássicos que se encontra o papel do professor. 
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2. Entre Leituras e Leitores

Em sala de aula, há um grande desafio para os professores não só de Língua Portuguesa, 

mas também das outras disciplinas: como despertar em nossos alunos o gosto e a competência na e 

pela leitura de clássicos? Sabe-se que o gosto pela leitura, digamos, de qualquer leitura, de alguns 

esparsos alunos advém de um hábito adquirido no próprio meio familiar. Porém, como despertá-lo a 

partir da escola, quando esse hábito não é adquirido na família, principalmente, em uma época em 

que mães e pais precisam trabalhar tanto para atender a demanda dos apelos capitalistas? Além 

disso, para que o aluno comece a “gostar”, primeiramente, ele precisa ser um leitor competente. É 

nesse último adjetivo que a escola precisa se empenhar.

Qual é o significado da leitura para o aluno e para o professor? Poderíamos elencar uma 

série  de  qualidades.  Para  alguns,  a  leitura  representa:  conforto,  momento  de  lazer,  viagem, 

ampliação de conhecimentos, mergulho nas ideias, momento de reflexão, conhecimento de mundo, 

ampliação  da  capacidade  intelectual,  caminho  para  descobertas  e  aprendizagens.  Porém, 

infelizmente, para outros, só há aspectos negativos, a leitura significa: perda de tempo, atividade 

cansativa, provoca raiva por ser obrigatória, é um peso que deve ser carregado enquanto atividade 

escolar, etc. Nesse quadro, como mudar a concepção de leitura na escola? Para começarmos nossas 

reflexões, retomamos as palavras de Paulo Freire (1987)  quando afirmou que a leitura do mundo 

precede sempre a leitura da palavra e a leitura desta implica a continuidade da leitura daquele.

Para  Bordieu  (1990),  ler  é  analisar,  interpretar  e  aplicar  os  recursos  expressivos  das 

linguagens, relacionando textos com seus contextos, mediante a natureza, função, organização das 

manifestações, de acordo com as condições de produção e recepção. Em outras palavras, as análises 

devem partir  do conhecimento de mundo que o aluno possui,  associadas  a  elas,  as respectivas 

interpretações e, em seguida, com a utilização de sua própria linguagem associada aos inevitáveis 

“erros”, por muitos designados e discriminados – afinal é a linguagem que o aluno conhece – nos 

vários contextos por ele cognoscíveis, mediante a natureza, a função e a organização de cada gênero 

e de cada tipo textual, de acordo com as condições de produção e recepção, pois todo texto é um 

evento dialógico (BAKHYIN, 1992), de interação entre sujeitos sociais – contemporâneos ou não, 

co-presentes ou não, do mesmo grupo social ou não, mas em diálogo constante (KOCH, 2003).

 O leitor participa do processo de leitura com uma aptidão que não depende, basicamente, de 

sua capacidade de decifrar sinais, mas sim de sua capacidade de dar sentido a eles, compreendê-los. 

O leitor eficiente faz predições baseadas no seu conhecimento de mundo (KLEIMAN, 2006). Nesse 

                                                           Sumário                                                     287



ponto, surge uma questão: como a escola deve proceder diante dos clássicos, sendo que o aluno do 

ensino básico, geralmente, possui um limitado conhecimento de mundo? 

3. Mediadores: a adaptação e a escolarização da Leitura clássica

Apesar de muitos autores criticarem as adaptações dos clássicos, recomendando a leitura 

direta dos textos originais, como o próprio Calvino (2007, p. 12) quando diz que quando adaptados,  

“são usados como cortina de fumaça para esconder aquilo que o texto tem a dizer e que só pode 

dizer se o deixarmos falar sem intermediários que pretendam saber mais do que ele”, atualmente, há 

uma vasta gama de adaptações da literatura clássica voltadas para o público adolescente. 

O autor ainda afirma que a escola e a universidade deveriam servir para fazer entender que 

nenhum livro  que  fala  de  outro  livro  diz  mais  sobre  o  livro  em questão.  Contudo,  sem essas 

mediações e pela própria imaturidade do jovem, o entendimento e a essência da obra não seria 

apreendida  e  talvez  nem  deixariam  marcas  para  que,  na  maturidade,  houvesse  uma  autêntica 

releitura, pois como o próprio autor diz “existe uma força particular da obra que consegue fazer-se 

esquecer enquanto tal, mas que deixa sua semente” (CALVINO, 2007, p. 10). É essa semente que 

nós, educadores, temos o grande dever e prazer de plantar, como potenciais mediadores do processo 

de leitura. 

Souza (2003) salienta seu incômodo quanto ao fato de que o rebaixamento na qualidade das 

produções e adaptações literárias para o público juvenil que corre paralelo ao aumento dos títulos 

que  chegam  diretamente  às  escolas  para  uso  dos  professores.  Esses  títulos,  além  de  virem 

acompanhados de fichas prontas de trabalho para os alunos, vêm com as respostas formuladas para 

os alunos, já preenchidas. A autora parte da hipótese de que o aumento da produção e a ampliação 

da faixa de idade a ser atendida por livros catalogados como juvenis estariam diretamente ligados 

ao espaço deixado em aberto pela fragilidade do ensino de leitura e literatura nas nossas escolas, 

uma vez que a leitura de textos literários não vem fazendo parte nem do lazer, nem da formação 

profissional dos professores em geral.

Cabe,  então,  ao professor selecionar  as adaptações condizentes e  adequadas ao contexto 

sócio-escolar dos alunos. Entre as adaptações que podem ser trabalhadas em sala de aula, podemos 

destacar aquelas feitas para a própria leitura literária em prosa, para o cinema e para a história em 

quadrinhos. Muitos bons adaptadores dos clássicos esmeram-se em criatividade para provocar esse 
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primeiro  encontro  do  adolescente  com a  literatura  clássica.  Porém,  o  grande  responsável  pela 

concretização desse encontro é o professor.

Trazer práticas sociais de leitura literária clássica e de compreensão de textos orais e de 

produção de texto (oral e escrito) a partir dessas leituras para dentro da escola é uma das missões do 

professor,  porém não é  uma tarefa  simplificada.  Cosson (2006,  p.  19),  baseado em estudos de 

Soares (2001), a respeito da leitura da literatura, afirma que

Não há como evitar que a literatura, qualquer literatura, não só a literatura 
infantil e juvenil, ao se tornar “saber escolar”, se escolarize, e não se pode 
atribuir, em tese, [...] conotação pejorativa a essa escolarização, inevitável e 
necessária; não se pode criticá-la, ou negá-la, porque isso significaria negar 
a própria escola [...]. 

Ao levar em consideração transformar a leitura em “saber escolar”, surge a relevância tanto 

da plurissignificação da palavra na possibilidade das várias interpretações do texto literário, quanto 

do leitor, o qual participa como co-autor na validação da obra, ou seja, para que se tenha sentido, a 

criação literária deve ser, impreterivelmente, coletiva. Sendo assim, é imprescindível trabalhá-la no 

âmbito escolar, local em que os conhecimentos e as identidades se (re)fazem a todo o instante, pois 

é no convívio com o outro que o homem se constitui.  Nesse ponto, Calvino (2007) salienta o papel 

da escola:

(...) a escola deve fazer com que você conheça bem ou mal um certo número 
de clássicos dentre os quais (ou em relação aos quais) você poderá depois 
reconhecer os “seus” clássicos. A escola é obrigada a dar-lhe instrumentos 
para efetuar uma opção: mas as escolhas que contam são aquelas que ocorrem 
fora e depois de cada escola. (CALVINO, 2007, p. 13)

Campos e Souza (1999, 2003) ampliam a discussão sobre a tradução e/ou adaptação dos 

clássicos. As autoras vêem com otimismo muitas das adaptações de clássicos da literatura dedicadas 

ao público infantil e juvenil, elaboradas por adaptadores bastante competentes. Assim, é o professor 

que  deve  estar  atento  às  boas  adaptações/traduções.  Adaptações  em  filmes  ou  livros  juvenis 

precisam respeitar as características gerais do clássico para não eliminar todo o componente ético e 

estético. O filme (linguagem diferente) não pode “reproduzir” a linguagem textual. Mas pode captar 

os valores do original. Souza sugere que

Mostrar trechos de “originais”, contrapondo-os a trechos “adaptados”, para 
que  se  percebam os  problemas  que  esta  questão  adaptação  e/ou  tradução 
carrega  é  uma  atividade  bastante  enriquecedora,  tanto  quanto  são 
enriquecedoras as discussões sobre filmes adaptados de livros e vice-versa 
(SOUZA, 2003, p. 191).
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Trabalhar a obra clássica adaptada à juventude com todos os elementos que a constituem e 

que  constituem  o  próprio  leitor  remete-nos  à  noção  de  letramento  literário,  tanto  no  âmbito 

individual quanto no âmbito social. Os que priorizam a dimensão social do letramento vão além em 

suas  leituras.  Para  eles,  “o  letramento  não é  pura  e  simplesmente  um conjunto  de  habilidades 

individuais; é o conjunto de práticas sociais ligadas à leitura e à escrita em que os indivíduos se 

envolvem em seu contexto social”. (SOARES, 2004. p. 72). 

Calvino (2007, p. 14-15) ratifica a posição da autora, quando afirma que “para poder ler os 

clássicos, temos de definir ‘de onde’ eles estão sendo lidos, caso contrário, tanto o livro quanto o 

leitor se perdem numa nuvem atemporal”.

Como  manifestação  artística  concretizada  na  articulação  entre  motivações  políticas, 

históricas,  sociais,  econômicas,  enfim,  motivações  diversas  que  repercutem  no  fazer  estético, 

Martins (2006) afirma que a literatura não pode ser compreendida como objeto isolado, sem as 

interferências do leitor, sem o conhecimento das condições de produção/recepção em que o texto foi 

produzido, sem as contribuições das diversas disciplinas que perpassam o ato da leitura literária, 

inter/multi/ transdisciplinar, pela própria natureza do texto literário.

Além  dessa  noção,  acrescentam-se  à  leitura  literária  dos  clássicos,  as  outras  áreas  de 

conhecimento, imprescindíveis à compreensão do texto pelo aluno. De acordo com o autor, o texto 

literário  é  plural,  marcado  pela  inter-relação  entre  diversos  códigos  (temáticos,  ideológicos, 

linguísticos, estilísticos, etc.), e o aluno deveria compreender a interação entre a leitura e outras 

áreas que se relacionam no momento da constituição do texto. 

Na concepção de Reuter (1986) citado por Martins (2006), a leitura é um objeto largamente 

transdisciplinar, por isso qualquer discussão teórica sobre o ato de ler deve considerar a reflexão sob 

uma perspectiva mais ampla, que envolva as diversas áreas atreladas à prática da leitura como ato 

político e social. Além disso, a autora afirma que leitura e literatura mantêm relações dialógicas, 

pois revelam uma natureza interdisciplinar quando convergem para um mesmo ponto: o diálogo 

entre as diversas áreas do conhecimento subjacentes ao ato da leitura e à recepção do texto.

Abordar, conforme as palavras de Martins (2006) a literatura clássica, tendo em vista as 

noções de intertextualidade, interdisciplinariedade, transversalidade e intersemiose é, sem dúvida, 

premissa fundamental para que o aluno desenvolva uma compreensão mais crítica do fenômeno de 

competência leitora, sendo este inserido nas práticas sociais e culturais.
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4. Ilustrando a Teoria

  Este  texto  é  o  resultado  de  trabalhos  efetuados  com  várias  adaptações/traduções  de 

clássicos da literatura nas quatro últimas séries do ensino fundamental em oficinas de leitura e 

escrita durante o período de 2006 a 2011. Durante esse período, foram explorados os seguintes 

clássicos: Odisséia de Homero, adaptada por Roberto Lacerda; Ilíada de Homero, adaptação de José 

Angeli. Alice no país das maravilhas de Lewis Carrol, adaptação de Edy Lima; Cidadela de Deus –  

a saga de Canudos, obra que recria sob outra ótica a história de Os sertões de Euclides da Cunha; 

Ciumento de carteirinha, também recriação da versão atualizada de Dom Casmurro, de Machado de 

Assis;  Contos de Shakespeare, adaptação de Paulo Mendes Campos;  O conde de Monte Cristo,  

adaptação também de José Angeli; Robinson Crusoé de Daniel Defoe, adaptação de Werner Zortz; 

Por mares há muito navegados  de Álvaro Cardoso Gomes, inspirado no clássico de Luís Vaz de 

Camões, Os Lusíadas; A marca de uma lágrima de Pedro Bandeira, adaptação moderna e brasileira 

da peça “Cyrano de Bergerac”, escrita em 1899 pelo francês Edmond Rostand.

Para  ilustrar  a  teoria  acima  exposta  como  alternativas  (não  as  únicas)  de  se  trabalhar 

adaptações/traduções  de  obras  clássicas,  tendo  em  vista  as  noções  de  intertextualidade,  de 

interdisciplinaridade e de intersemiose, escolhemos o clássico “Os miseráveis” de Victor Hugo, 

adaptação e tradução de Walcyr Carrasco. É um livro que trata de vários temas referentes a questões 

morais, sentimentais e, principalmente, fala sobre as injustiças sociais. 

O livro  tem como personagem principal Jean Valjean,  ex-presidiário,  rancoroso,  que  por 

roubar  pão para ajudar  uma família  faminta,  cumpriu pena por 19 anos nas  Gales.  Ao sair  do 

presídio, Jean tentou levar uma vida honesta, batalhou por vários trabalhos, mas quando conseguia, 

recebia menos que os demais; isso  devido a sua condição de ex-presidiário. Por isso, tentou buscar 

outra cidade, mas chegando lá, ao  tentar alojar-se, os proprietários  faziam uma consulta cadastral e 

ao  obterem a resposta  de que  era um ex-detento,  não o deixavam sequer,  hospedar-se,  mesmo 

pagando. Isso o deixava revoltado. 

Em  suas  perambulações,  conheceu  várias  pessoas  que  seriam  importantes  em  algum 

momento em sua vida. Assim, ele mudou de cidade, vendeu os utensílios e montou uma fábrica 

usando outro  nome.  Lá,  conheceu  Fantine  que  contou  tudo  de  sua  vida  a  ele,  que  prometera 

ajudá-la. Fantine antes de morrer havia dito que  tinha uma filha, que devido às circunstâncias, vivia 

em casa de uma família chamada Ostenardier, pessoas essas de índole duvidosa, e gostaria que a 

buscasse.  Fantine  faleceu  e  neste  meio  tempo  Jean  foi  ao  encontro  desta  família  encontrando 

Cosette. Ele a levou e a criou. Cosette  o chamava de pai. 
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Segundo Kristeva (1974, p. 64) “todo texto se constrói como mosaico de citações”, ou seja, 

todo  texto  apresenta  relações  dialógicas  com  outros  textos,  o  que  configura  o  princípio  da 

intertextualidade  como  constitutivo  das  práticas  textuais.  A  leitura  literária  é,  por  natureza, 

intertextual, assim como outras práticas de leitura. 

A ilustração é uma forma de texto – o texto visual.  A Semiótica é a ciência que tem por 

objeto de estudo todas as linguagens possíveis, ou seja, que tem por objetivo o exame dos modos de 

constituição de todo e qualquer fenômeno de produção que contém significado e sentido. (Santaella, 

1983). Tudo o que compõe uma obra não está ali por acaso. O autor cria uma história com todos os 

seus  elementos:  narrador,  personagens,  tempo,  espaço,  enredo,  etc  e  a  partir  dela  e  de  seus 

elementos, a capa é criada. Sendo assim, a primeira atividade antes e após a leitura de uma obra 

deve ser a solicitação dos alunos de uma possível análise semiótica dos elementos que compõem a 

capa  (linguagem  verbal  e  linguagem  visual).  Nesse  ponto,  as  inferências  do  professor  são 

imprescindíveis para a ampliação do campo interpretativo do aluno. Parte-se do que o aluno vê para 

o que ele poderá ver a mais, a partir da mediação do professor.

Em seguida, torna-se necessária a pesquisa e o estudo da vida e das obras tanto do autor 

quanto do adaptador do clássico em estudo. Essa atividade situa o aluno em quem realmente criou a  

obra original e quem a adaptou. No caso de “Os miseráveis”, deve ser salientado que o autor da 

obra  é  Victor  Hugo  e  foi  traduzida  e  adaptada  por  Walcyr  Carrasco.  Neste  ponto  é  muito 

interessante comparar trechos de uma obra e outra e mostrar as mudanças ocorridas tanto na língua 

quanto nos costumes de época para outra. 

Martins (2006) sugere o trabalho com os diversos níveis de intertextualidade, para que o 

aluno-leitor  conheça  o  processo  de  absorção  e  transformação  de  um  texto  em  outro.  Na 

intertextualidade hetero-autoral (relações entre textos produzidos por diferentes autores), pode-se 

realizar  uma  leitura  intertextual,  considerando  as  relações  dialógicas  do  poema  “O  bicho”,  de 

Manoel Bandeira, em uma análise da questão social do homem, estabelecendo um “diálogo” com a 

problemática social apresentada por Victor Hugo em “Os miseráveis”, adaptado por Carrasco.  

Há, ainda, uma oportunidade de considerar-se a intertextualidade exoliterária (relações entre 

textos  literários  e  não-literários).  Nessa intertextualidade,  o  professor  pode estabelecer  relações 

entre o texto tanto de Bandeira quanto de Victor Hugo, com notícias de jornais que focalizem as 

semelhanças (tema: miséria) e as diferenças (forma, ritmo poético, recursos estilísticos, discursivos 

etc.) entre os textos. Há, ainda, a possibilidade de trabalhar o filme “Os miseráveis”, direção de 
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Billie August, 1998, drama baseado no clássico em estudo. Além disso, observemos os retratos 

abaixo:

“Menina Sem Terra” – Sebastião Salgado Retrato de Cosette – Emile 

Bayard -  na pousada Thénardier 

por Émile Bayard, da edição 

original de Les 

Misérables (1862).

 O fotógrafo brasileiro de renome internacional,  Sebastião Salgado fotografa as mazelas 

sociais. Esta menina da foto faz parte de seu trabalho. Na época da foto, ela tinha apenas 12 anos de 

idade e trabalhava como bóia-fria numa fazenda do Paraná.  Agora, relatamos o trecho do livro em 

que Emile Bayard se baseou para ilustrar Cosette:

Se a mãe tivesse voltado, não teria reconhecido sua filha. Antes era corada e 
bonita. A miséria a tornou feia. Só restavam seus belos olhos, enormes no 
rosto magro. Doía o coração ver a menina, que ainda não tinha seis anos, 
vestida com farrapos, varrendo a rua ao amanhecer. As mãos roxas de frio. 
Uma lágrima nos olhos. (...) O povo a apelidou de Cotovia. (...) Mas a pobre 
Cotovia nunca cantava (HUGO, 2002, p. 37).

A interdisciplinaridade é outro fator importante. O aluno compreende a importância de todas 

as disciplinas para sua formação integral. A prática pedagógica interdisciplinar envolve a integração 

de educadores num trabalho conjunto que revele ao aluno a necessidade, cada vez mais urgente, de 
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construção de um conhecimento crítico e global, capaz de perceber a realidade não como dado 

estável, mas como fenômeno dinâmico, mutável. A interdisciplinaridade propõe a integração entre 

teoria  e  prática,  conteúdos curriculares e  realidade,  professor e  aluno,  reflexão e  ação (LÜCK, 

1994). Nesse trabalho interdisciplinar e voltando-se ao nosso objeto de análise, pode-se trabalhar 

em sala a Constituição Federal - CF de 1988, dispõe que é proibido qualquer trabalho a menores 

de 14 (quatorze) anos, salvo na condição de aprendiz (art. 7º, XXXIII c/c o art. 227, §3º, I). Além 

do que, é dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança e ao adolescente, com 

absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde (...) além de colocá-los a salvo de toda forma de 

negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão (art. 227, caput, da CF). 

Como podemos observar, a Constituição foi criada no ano de 1988. O contexto histórico da 

obra “Os miseráveis” era o século XIX. Solicitar aos alunos que pesquisem em livros e / ou na 

internet, como as crianças eram vistas e se havia alguma lei que as amparasse naquela época é um 

bom exercício de contextualização histórica. Outro ponto interessante a ser pesquisado nos dias 

atuais e de posse dessa legislação, quais seriam as penalidades aplicadas aos  Thénardier, se eles 

fossem julgados e condenados. 

Na sequência, pode ser feita uma abordagem dos temas transversais. Os temas transversais 

não se constituem em novas áreas, mas num conjunto de temas que aparecem transversalizados, 

permeando a concepção das diferentes áreas, seus objetivos, conteúdos e orientações didáticas. Para 

Busquets et al. (1998), com os quais concordamos, “a transversalidade só faz sentido dentro de uma 

concepção interdisciplinar do conhecimento”.

Vale a pena salientar aos alunos a importância dos clássicos. Algumas histórias foram tão 

bem construídas e com tanta qualidade,  que o valor delas foi posto à prova do tempo. Mesmo 

escritas há séculos, elas se mantêm sempre atuais e ganham nova vida a cada geração de leitores 

que  têm  o  prazer  de  conhecê-las.  Encontramos,  na  obra  em  estudo,  diversos  aspectos  que 

aconteciam naquela época e continuam acontecendo na atualidade. Nessa atividade, o professor vai 

induzir os alunos a ligarem a obra com problemas sociais da contemporaneidade. O professor pode 

dividir  a turma em quatro grupos. Cada grupo organiza um seminário (após abordagem teórica 

desse  gênero  textual)  sobre  os  temas  abordados  na  obra  “Os  miseráveis”,  como:  o  menor  

abandonado; o sistema prisional; o papel da mulher / mãe; injustiças sociais.

Enfim,  a  ilustração  de  como  abordar  a  leitura  em  sala  de  aula  através  do  texto  “Os 

miseráveis” não tem a pretensão de se transformar em um roteiro de trabalho. Seu propósito é 

apenas  isso,  ilustrar.  Pela  própria  natureza  polissêmica  da  leitura,  essas  são  algumas 
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exemplificações das milhares possíveis, dentro de uma sala de aula. Nossa colocação final é que a 

leitura dos clássicos só fará sentido dentro de uma sala de aula e servirá de semente para uma 

releitura futura quando compartilhada,  analisada,  transportada,  enriquecida com base nas outras 

leituras que co-existem em nosso meio social e cultural.

Considerações finais

Para formar um leitor competente é necessário mostrar ao aluno que dentro dos clássicos 

encontram-se elementos que de alguma forma fazem parte de seu cotidiano, isto é, tornar a leitura 

significativa para o aluno. Ao auxiliá-lo a  inserir-se nos universos tecidos  pelos autores,  e  pelo 

próprio professor diante da escolarização da leitura, o aluno percebe a importância dos textos como 

parte integrante de sua história, de sua vida. Aliado a isso, o professor deve escutar as inferências 

proferidas pelos alunos, procurando respeitar o ponto de vista de cada um, afinal, as releituras dos 

textos são infinitas. É com base nesses pressupostos que as atividades podem ser desenvolvidas, 

explorando  ao  máximo  cada  texto,  objetivando,  dessa  forma,  que  o  aluno  desenvolva  sua 

competência leitora.

Diante  da  vasta  gama  de  clássicos  traduzidos/adaptados  em  nosso  meio  social,  é 

imprescindível o papel da escola na intermediação, entre eles e os alunos,  das diversas leituras 

possíveis. Escolarizar essas obras, fornecendo elementos de (re)leituras e aproveitando os elementos 

trazidos pelos próprios alunos é papel singular do professor dentro de uma sala de aula.  Nesse 

sentido, o professor estará propiciando o primeiro encontro significativo do adolescente com o que 

há de mais essencial dentro dos clássicos. E, se bem plantada, essa semente germinará e provocará a 

releitura dessas obras que se tornarão clássicos para esses leitores.

Ao  contrário  do  que  Calvino  (2007)  coloca,  não  será  apenas  na  maturidade  que  esse 

reencontro com os clássicos acontecerá. Essas oficinas de leitura e escrita levaram muitos alunos a 

interessar-se pela  leitura  dos  textos  originais,  logo após a  leitura e  as  atividades  feitas  com as 

adaptações/traduções  em  sala  de  aula.  Lógico,  muitas  vezes  com  reclamações  à  linguagem 

ininteligível,  a  princípio,  mas,  com  nossa  mediação,  tornou-se  uma  atividade  interessante  e 

marcante.  As produções dos alunos no período de execução das oficinas perpassaram o âmbito 

escolar.  Foram  feitas  publicações  de  textos  elaborados  pelos  alunos  a  partir  das  leituras  dos 

clássicos adaptados. Além disso, apresentaram seminários aos colegas, aos pais e a convidados da 

comunidade,  sobre  seus  trabalhos  e  pesquisas.  Percebemos,  ao  final  desse  período,  que  a  as 
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mediações da literatura clássica perpassaram o papel da adaptação ao professor. Afinal, esse foi 

apenas um ponto de partida que consolidou em nosso melhor mediador: o estudante.
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SIMPÓSIO V – Oralidade e ensino de 
poesia

Coordenadores:  Dr.  Helder  Pinheiro (UFCG, 
Cátedra  UNESCO  de  Leitura  PUC-Rio)  e  Dr. 
Jamesson Buarque (UFG, RedePesq-Poesia)
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RODA DE POESIA: uma experiência de leitura poética em uma turma de 
educação de adolescentes, jovens e adultos da rede municipal de educação 
de Goiânia

Cibele de Guadalupe Sousa Araújo81

Resumo: Propomos-nos, neste texto, a apresentar uma experiência pedagógica de trabalho com literatura realizada,  
em 2009, com uma turma de sexta série da EAJA (Educação de Adolescentes, Jovens e Adultos), de uma escola  
periférica,  da Rede Municipal  de Educação de Goiânia,  no período noturno. O projeto propunha oportunizar aos  
educandos uma aproximação com a literatura goiana, aprofundar o conhecimento literário dos alunos sobre o gênero  
literário  poesia,  desenvolver  habilidades  de  leitura  e  interpretação  do  texto  poético,  desenvolver  habilidade  de  
expressão em público, por meio do exercício de recitar poesia. A obra Minigrafias (2009), de Luiz Araujo Pereira, foi 
escolhida. 

Palavras-chave: Ensino de Literatura, Leitura de Poesia, Educação de Adolescentes Jovens e Adultos. 

pensar duas vezes 
pensar muito

      pensar pesado

tudo isso
   um dia

pode dar em algo
bastante pensado

(Luiz Araujo Pereira, 2009)

Apresentamos,  neste  texto,  o  relato  de  uma  experiência  pedagógica  de  trabalho  com 

literatura realizada, em 2009, com uma turma de sexta série da Educação de Adolescentes, Jovens  

e  Adultos,  de uma escola periférica,  da Rede Municipal  de Educação de Goiânia,  no período  

noturno. A EAJA é uma das modalidades de ensino oferecidas pela Rede Municipal de Educação. 

Modalidade que, organizada em turmas anuais de 1ª à 8ª série, atende atualmente, segundo dados da 

Prefeitura de Goiânia, a onze mil alunos, com idade acima de 15 anos. 

A Educação de Jovens e Adultos no Brasil atinge um público de pessoas que por diversas 

razões não conseguiram ingressar no ensino regular quando crianças ou tiveram de afastar-se da 

81 Mestre em Estudos Literários, pela Faculdade de Letras da UFG. Cursa seu doutoramento na mesma Instituição. É 
Professora de Inglês da Secretaria Municipal de Educação de Goiânia. (cibeleguadalupe@uol.com.br)
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escola  antes  de  concluí-lo.  Por  atender  a  um  público  com  características  e  necessidades 

específicas, majoritariamente, o trabalhador, essa modalidade ganha traços diversos daqueles do  

ensino regular ofertado pela Rede, no caso goianiense em Ciclos, sem, todavia, desvincular-se da  

escola como um todo. 

Desta  forma,  em  face  de  problemas,  típicos  da  modalidade,  como  evasão  escolar,  

inadequação  de  conteúdos  e  metodologias,  falta  de  material  de  apoio,  ou  mesmo cansaço  do  

educando  e  falta  de  segurança  nas  proximidades  da  escola,  a  EAJA  goza  de  uma  maior  

flexibilidade no que se refere a vários aspectos, como a freqüência dos alunos, a autonomia dos 

professores  na  definição  dos  conteúdos  a  serem  lecionados  em  cada  série,  o  trabalho  

interdisciplinar  e  centrado  em  projetos,  os  quais  “permitem  aos  alunos  aproximação  a 

determinados conteúdos curriculares (...) [e] que alunos com diferentes habilidades e competências 

atuem juntos com vistas a um objetivo comum” (MEC, 2006b, p. 36).

A experiência  que  aqui  relatamos,  por  exemplo,  foi  desenvolvida  dentro  do  Projeto  

Leitura. Tal Projeto, por reconhecer a importância da leitura para a aprendizagem e integração  

social dos educandos, acontece mensalmente – no mesmo horário em todas as turmas, ministrado  

pelos professores de todas as disciplinas, de maneira definida no primeiro planejamento coletivo  

anual. Assim, o grupo docente decide, de acordo com o perfil dos discentes, a organização do  

Projeto. 

Se em um ano textos informativos de cada disciplina foram trabalhados pelos diferentes 

professores, a fim de enriquecer o conhecimento e despertar a curiosidade e o interesse dos alunos  

sobre as matérias que estudam, em outro, como aconteceu em 2009, diferentes gêneros textuais  

como reportagem, gibi, contos populares e poesia foram abordados, com vistas a abarcar gêneros  

textuais,  como  suas  características  e  funcionalidade,  presentes  na  vida  cotidiana  do  aluno  e  

apresentar outros com que tinham menos contato. 

A somar-se com o propósito de aproximar os educandos dos gêneros literários, previsto  

no Projeto Leitura, houve, à época, uma orientação da SME, a todas as escolas, que fomentava o  

trabalho  com  a  literatura  goiana,  privilegiando  a  dimensão  cultural  da  escola  em  sua  esfera  

regional, logo mais próxima e significativa para os alunos. De sorte que, quando da oportunidade  

de trabalho com o gênero poesia, optou-se por um autor local,  cuja obra oferecesse qualidade  

estética e fosse, ao mesmo tempo, acessível, em alguma medida, aos educandos – alunos e alunas  

de  sexta  série,  com idade  entre  15  e  65  anos,  com conhecimentos  de  mundo completamente  

díspares. Um grupo:
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com traços de vida, origens, idades, vivências profissionais, históricos escolares, 
ritmos de aprendizagem e estruturas de pensamento completamente variados. (...) 
[P]essoas que vivem no mundo adulto do trabalho, com responsabilidades sociais e 
familiares,  com  valores  éticos  e  morais  formados  a  partir  da  experiência,  do 
ambiente e da realidade cultural em que estão inseridos (MEC, 2006a, p. 4). 

Havia ainda, durante a estruturação das atividades, uma preocupação com o tempo. Os 

textos  se  fossem longos  dificultariam o  trabalho  em sala,  dada  a  curta  duração da  aula  e  os  

diferentes níveis de leitura dos educandos. A obra  Minigrafias (2009), de Luiz Araujo Pereira, 

então recém publicada, com seus poemas e versos concisos, abordando com criticidade e bom 

humor o cotidiano do homem contemporâneo, foi escolhida para o trabalho. 

Assim, dada a proximidade com o universo cultural e social dos alunos, por meio, por 

exemplo, das variadas referências ao cerrado na obra, a poesia de Luiz Araujo Pereira propiciou o  

contato  dos  educandos  com  temas  como  a  efemeridade  da  vida,  a  morte,  as  demandas  e  

dificuldades da vida contemporânea, o processo e o valor da escrita, possibilitando a reflexão dos  

alunos sobre os mesmos.

Em virtude  também da  questão  do  tempo,  optou-se  por  iniciar  o  trabalho  dentro  do  

Projeto  Leitura,  que  previa  uma  aula  dedicada  à  leitura  e  ao  estudo  de  textos  escritos,  e  

desdobrá-lo em uma Atividade Pedagógica Complementar, que os educandos deveriam realizar  

em casa e cuja culminância ocorreria em sala.  A atividade complementar cumpre a função de  

complementação  da  carga  horária  na  EAJA,  já  que  as  aulas  ocorrem das  19h  às  22h30,  por  

questões  já  mencionadas  como  o  cansaço  dos  alunos  que  já  vêm de  um período  integral  de  

trabalho, muitas vezes pesado – operários, costureiras, diaristas etc, e da falta de segurança, os  

alunos vem e voltam da escola caminhando distâncias consideráveis, em regiões periféricas, no 

período noturno. 

O  Projeto  contou,  então,  com  cinco  etapas.  A primeira,  realizada  em  sala  de  aula,  

oportunizou a leitura coletiva e individual de diversas poesias extraídas da obra  Minigrafias. A 

disposição das  carteiras  foi alterada nesta  aula  para facilitar  a  circulação dos  textos  e  tornar  o 

ambiente mais receptivo ao trabalho, fazendo uma roda de poesia. Nessa etapa, os alunos ao final da 

obra escolheram os poemas com que gostariam de trabalhar. Em tal escolha, além da dileção, os 

educandos tiveram de interagir, argumentar e negociar com os colegas quem ficaria com qual texto, 

já que muitos optaram pelo mesmo e a professora orientou que não se repetissem os poemas. Entre 

as poesias escolhidas pelos alunos estavam ciscos, pensar, azul, zoo, escrever, insônia, blecaute e 

pós.
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Já na segunda etapa, houve uma espécie de roda de conversa. O diálogo entre educandos e 

professores na EAJA constitui um momento bastante relevante e corriqueiro na rotina escolar, pois 

o conhecimento do grupo de alunos, seu conhecimento anterior, seu grupo social, cultural e seus 

objetivos  são  fundamentais  para  a  prática  docente  e  o  sucesso  do  trabalho  nesta  modalidade. 

Pôde-se, então, nesta conversa, discutir preliminarmente as poesias lidas, apresentar alguns aspectos 

históricos e formais do gênero poesia e discutir as questões para estudo propostas pela professora. 

A terceira etapa do projeto deveria ser realizada em casa. Nela, os educandos deveriam 

responder a um questionário, que trazia uma pequena introdução sobre o gênero literário, uma nota 

biográfica do autor e propunha sete questões para estudo, a saber: 

1. As poesias podem ter títulos ou não. Quando não há um título, nós utilizamos o 
primeiro verso do poema para nomeá-lo. Qual poesia você escolheu para trabalhar? 

2.  Como vimos,  um verso  é  cada  uma  das  linhas  que  constituem um poema. 
Quantos versos compõem a poesia que você escolheu?

3. Destaque o seu verso favorito do poema. E explique por que você gostou dele.

4. Existem no poema palavras que você não conhece? Procure seus significados no 
dicionário.

5. Existem no texto palavras estrangeiras? Pesquise de que línguas são e o que 
significam essas palavras.

6. Sobre o que fala a sua poesia?

7. Quais sentimentos essa poesia te traz? (Extraído do Questionário entregue aos 
alunos).

Como se observa nas questões, essas requisitavam desde análises interpretativas até pesquisa 

vocabular, vernácula e estrangeira e procuravam suscitar o auto conhecimento do aluno, por meio 

da reflexão acerca dos sentimentos que a poesia lhe provocava e a razão da escolha daquele e não 

de outro poema. Após responderem às questões propostas, os alunos passariam à quarta etapa do 

projeto. Nela, como instruído no mesmo questionário, propunha-se: 

Leia diversas vezes a poesia que escolheu, primeiro, em silêncio e, depois, em voz 
alta. Procure expressar no tom de sua voz os sentimentos que a poesia te transmitiu. 
Treine apresentá-la para seus familiares e amigos como forma de preparar-se para 
recitá-la em sala para seus colegas (Extraído do Questionário entregue aos alunos).

Deste modo, os alunos em casa preparar-se-iam para recitar em sala para seus colegas e 

professora  a  poesia  estudada.  Por  fim,  na  quinta  etapa,  de  volta  à  sala  de  aula,  os  alunos 
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apresentariam as  poesias  com que  trabalharam e,  como  estímulo  à  continuidade  da  leitura,  as 

melhores apresentações seriam premiadas com exemplares autografados da obra em estudo. 

Considerando  que  nem  “todas  as  atividades  que  os  alunos  realizam  na  escola  são 

necessariamente  boas  situações  de  aprendizagem,  situações  que  provocam  avanços  no 

desenvolvimento escolar” (MEC, 2006b, p.32), procuramos saltar na proposição do Projeto, ora em 

discussão,  de  uma  simples  atividade  a  uma  verdadeira  situação  de  aprendizagem,  para  que 

pudéssemos de fato intervir no aprendizado dos educandos. Assim, propusemos que a leitura do 

texto poético fosse acompanhada da escolha, da pesquisa, da memorização e de sua vocalização. 

Os educandos, em sua maioria, participaram com interesse e espontaneidade do Projeto. 

Alguma hesitação foi percebida no início e, principalmente, na última fase do projeto, a que todos 

ofereceram algum nível de resistência, e a que muitos decidiram – por motivos de timidez – não 

participar, mesmo cientes de que sua avaliação na atividade seria prejudicada. Percebeu-se, com 

clareza, nessa postura a influência da baixa auto-estima, característica dos alunos da EAJA, pois:

com um desempenho pedagógico anterior comprometido, esse aluno volta à sala de 
aula  revelando  uma  auto-imagem  fragilizada,  expressando  sentimentos  de 
insegurança e de desvalorização pessoal frente aos novos desafios que se impõem 
(MEC, 2006a, p. 16). 

Associada a sua baixa-estima, percebeu-se também o mito que ronda a poesia, como texto 

difícil reservado apenas a leitores ‘iniciados’. Assim, em certos momentos do Projeto foi necessário 

que a professora motivasse os educandos, para que eles pudessem confiar, como ela confiava, que 

tinham capacidade de ler, compreender, admirar e recitar uma poesia. 

Apesar  de  ter  sido  possível  perceber  que  alguns  alunos  não  fizeram  eles  mesmos  a 

atividade, ao menos não sozinhos, por meio da análise dos questionários entregues, constatou-se 

que os educandos em sua maioria conseguiram compreender os aspectos formais do texto poético, 

identificar  o  tema  do  poema,  identificar  o  que  é  o  verso,  identificar  palavras  estrangeiras  e 

desconhecidas e pesquisar seus significados, para ao final do estudo construírem uma leitura mais 

aprofundada da poesia escolhida.

Considerada a resistência dos alunos quanto a recitar as poesias, foi lhes permitida a leitura 

em voz alta do poema escolhido no lugar de sua memorização. Ainda assim, ficou claro – por seus 

relatos  e  desempenhos  –  que  os  alunos  realmente  dedicaram-se  a  prática  da  leitura  em casa, 

voltando várias vezes ao texto e percebendo a importância da releitura. 
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Desta forma, considerou-se que os objetivos traçados com a atividade, de: propiciar aos 

alunos  um momento  de  aproximação  com a  literatura  goiana;  aprofundar  o  conhecimento  dos 

alunos sobre o gênero literário poesia; desenvolver habilidades de leitura e interpretação do texto 

poético; e desenvolver habilidade de expressão em público, por meio do exercício de recitar poesia, 

foram alcançados, ainda que em medidas diferentes para cada educando. 

Um outro resultado positivo observado ao final do trabalho, não previsto entre os objetivos 

iniciais do Projeto, foi a apropriação pelos educandos do gênero literário focalizado. Se ao início da 

atividade  os  alunos  se  mostravam reticentes  quanto  a  sua  própria  capacidade  de  ler,  apreciar, 

interpretar  e  recitar  uma  poesia,  ao  final  eles  mostraram-se  orgulhosos  de  suas  performances, 

interessados em trabalhar novamente com o gênero literário e ávidos por saber quem deles seria 

considerado o melhor e receberia o livro autografado como presente. Houve ainda um produto não 

previsto inicialmente, já que alguns alunos produziram espontaneamente composições escritas com 

suas impressões acerca da poesia estudada e do tema que ela discutia.

Para surpresa dos educandos,  que passaram toda a semana perguntando ansiosos quem 

receberia  o  livro,  o  autor,  informado do projeto que estava sendo desenvolvido,  gentilmente,  e 

aproveito a oportunidade para agradecê-lo de público, enviou um exemplar autografado para cada 

um dos alunos que completaram a atividade e recitaram a poesia. Ao receberem seus exemplares, o 

que mais se ouvia era: esse é o meu primeiro livro de poesia, teacher! Cerca de um mês após a 

atividade, duas das alunas desta turma recitaram suas poesias na Feira Cultural da Escola, frente a 

um público consideravelmente maior. 

Dois anos passados, alguns desses alunos cursam agora a oitava série na mesma escola – 

Alguns,  pois  muitos  desistiram,  outros  avançaram e  já  ingressaram no ensino  médio  –  e  pude 

perguntar  se  eles  se  lembravam  daquela  atividade,  ao  que  responderam  afirmativamente,  e 

contar-lhes que aquele livro que eles ganharam, aqueles poemas que eles leram, que estudaram e de 

que tanto gostaram são agora tema de questões do vestibular da Universidade Federal de Goiás. E 

mesmo  que  eles  não  tenham  a  pretensão  de  alcançar  o  ensino  superior,  ainda  mais  em  uma 

concorrida  instituição  federal,  um  sorriso  orgulhoso  do  trabalho  realizado  foi  dividido  entre 

professora e alunos. 
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LITERATURA, ARTES PLÁSTICAS E PERFORMANCE ART : UMA 
PROPOSTA INTERDISCIPLINAR DE LEITURA NA ESCOLA

Jefferson Angellis de Godoy e Brito82

Goiandira de F. Ortiz Camargo (Orientadora)83

Resumo:  De acordo com os teóricos da Escola de Frankfurt,  a indústria cultural objetiva padronizar os  
sujeitos. Para Adorno, a arte é um caminho para instaurar no indivíduo uma subjetividade, em detrimento 
dessa padronização. Contudo, para que o indivíduo tome gosto e queira acesso à arte é preciso que ele seja  
educado esteticamente. Pretendemos, nessa esteira, propor algumas reflexões sobre a leitura com um viés  
interdisciplinar entre literatura, artes plásticas e  performance art. Investigamos ainda as possibilidades de 
trabalho com as teorias das linguagens artísticas, como forma de aproximação do aluno com a arte. Com base 
em Hebert Read (1986), defendemos que o trabalho de leitura com múltiplas linguagens em sala de aula 
contribui para a educação estética de todos os órgãos do sentido, pois ao se focar em apenas um, os demais  
se atrofiam. No que tange às atividades com leitura na escola, o maior problema é o desinteresse dos alunos, 
como ferramenta metodológica que tenta sanar essa dificuldade discutimos a pedagogia de projetos. Nosso 
percurso de pesquisa se pautou em dois eixos fundamentais: 1) reflexões teóricas e 2) aplicações práticas em 
estágio de docência realizado em uma escola da rede estadual de ensino, experiência a ser também relatada 
nessa comunicação. 

Palavras-chave: ensino, leitura, interdisciplinaridade e artes. 

Estamos testemunhando importantes mudanças no cenário da educação. As práticas ditas 

tradicionais vêm sendo questionadas e substituídas progressivamente. Dento desse âmbito, estão, 

claras as tentativas de construção de estratégias metodológicas para o desenvolvimento de práticas 

com a literatura e as artes em geral na escola.  Esse artigo tece algumas reflexões em torno de 

procedimentos para o trabalho interdisciplinar entre poesia, artes plásticas e performance art.

Buscamos trabalhar interdisciplinarmente com essas três categorias de arte, pois com elas 

pode-se refinar todos os órgãos do sentido. Segundo Hebert Read (1983, p. 24):

82 Mestrando do Programa de Pós-Graduação em Letras e Linguística (Departamento de Estudos Literários) da 
Faculdade de Letras – Universidade Federal de Goiás. Email: jefarteiro@gmail.com 

83 Pós-Doutora em Literatura pela Universidade do Porto, professora da Graduação e do Programa de Pós-Graduação 
em Letras e Linguística (Departamento de Estudos Literários) da Faculdade de Letras – Universidade Federal de Goiás.
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Se a visão e a habilidade manual, o tato e a audição, e todos os refinamentos da  
sensação que  se  desenvolveram historicamente  na  conquista  da  natureza   e  na 
manipulação das substâncias materiais, não forem educados e treinados desde o 
nascimento até a maturidade, o resultado é um ser que dificilmente merecerá ser 
chamado  de  humano:  um  autômato  de  olhos  embotados,  desinteressado  e 
desatento, cujo único desejo é a violência, distrações de qualquer tipo que possam 
penetrar até seus nervos amortecidos.

     Nessa  perspectiva,  o  trabalho de  educação  dos  órgãos  sensitivos  é  fundamental  para 

atingirmos um ser humanizado, totalmente oposto ao ser de olhos embotados e violento, descrito 

pelo autor. Contudo, de acordo com Júlio Plaza (2001, p. 11): “As limitações da arte aos caracteres 

de um sentido leva ao risco de se perder a sugestiva importância dos outros sentidos”. Ou seja, a 

apreciação de obras de arte que somente privilegiam um dado sentido, no momento da fruição, pode 

causar uma espécie de “atrofiamento” dos outros sentidos, principalmente à própria arte84. Por conta 

disso, adotamos uma perspectiva que busca trabalhar com todos os órgãos dos sentidos dos alunos 

através das três linguagens eleitas.

Há, entretanto, um fator que acreditamos ser o maior responsável por distanciar as pessoas 

da verdadeira arte: a indústria cultural. É preciso que ela seja compreendida para que possamos criar 

métodos para nos desvencilharmos dela no processo de aproximação do homem com a arte.  A 

segunda seção desse artigo dá algumas pistas acerca da indústria cultural, sendo que para tanto, 

lançamos mão das reflexões de T. W. Adorno (1994), para quem a indústria cultural é um forte 

mecanismo  de  alienação  do  homem para  que  esse  aceite  a  sociedade  e  seus  problemas  como 

naturais. 

Na terceira seção, tratamos de uma linha pedagógica que pode dar boas contribuições em 

inovar a educação e torná-la significativa aos alunos. Trata-se da Pedagogia de Projetos, da qual 

adotamos algumas premissas como nosso norte pedagógico.

Na  seção  quarta,  descrevemos  sumariamente  o  desenvolvimento  de  um projeto  que  foi 

constituído a partir das teorias estudadas. Com esse projeto, visamos também discutir mecanismos 

para o uso das teorias das linguagens artísticas como ferramentas que poderão contribuir para a 

aproximação dos alunos às obras de arte.  

Assim, duas perguntas nos guiaram:

84  Embora saibamos de certas obras que, contudo privilegiam um sentido, procuram através da sinestesia  
despertar sensações nos demais. Veja a teoria das sensações de Fernando Pessoa, a poesia concreta, alguns pintores que  
usam texturas, como Pollock, etc.
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1. De que formas podemos contribuir na revisão e transformação do ensino tradicional?

2. Qual o lugar e como aplicar em sala de aula as teorias da literatura, das artes plásticas e da 

performance art? 

As nossas  efêmeras  respostas  a  essas  perguntas  se  encontram na seção derradeira  desse 

texto. 

1. Sobre arte, alienação e indústria cultural 

O  maior  mecanismo  responsável  pela  propagação  da  ideologia  dominante,  que  quer  a 

manutenção de um estado de coisas, o capitalismo, é a indústria cultural. Seguindo a perspectiva de 

Adorno (1994), a ideologia é produto de um complexo processo particular que beneficia os donos 

do capital. Entretanto, ela é distribuída como se fosse uma criação natural, inerente à sua época e 

lugar. 

Essa razão falsa, no entanto, é infundida nas massas como a única verdade e como único 

padrão de comportamento possível.  “Em suma, a ideologia é o processo que assegura o primado do 

abstrato  e  formal  sobre  o  particular,  concreto  e  substantivo,  da  identidade  sobre  a  diferença” 

(Gabriel  Cohn:  1994,  p.  12).  Assim,  a  subjetividade  dos  indivíduos fica  afogada nesse mar  de 

indiferenciação. Adorno (1994) aponta a arte como instrumento que possibilita ao indivíduo emergir 

desse  mar  da  identidade.  Entretanto,  a  arte  vem perdendo  espaço  na  nossa  sociedade  para  os 

produtos da indústria cultural. 

Essa  indústria  se  caracteriza  pelo  fornecimento  ao  público  de  produtos  que  exigem 

pouquíssimos esforços intelectuais para serem compreendidos, por outro lado, como dissemos, é a 

instância maior na divulgação da ideologia oficial. 

A indústria cultural habituou a população aos seus produtos facilmente digeríveis. Isso faz 

com que haja uma preguiça geral quando se trata da necessidade de refletir para a compreensão de 

instâncias mais complexas, como as obras de arte. Essa forte dispensa da atividade intelectual e 

sensível na apreensão dos produtos da indústria cultural e, por outro lado, as dificuldades da massa 

em entender arte, nos parece ser fruto de dois fatores. O primeiro diz respeito aos caracteres do 

objeto que está  posto à  apreensão.  A indústria  cultural  constrói  propositadamente,  como já  até 

afirmamos, produtos que pouco exigem do público. O outro fator diz respeito à estandardização, ou 

seja, à estipulação de padrões para seus produtos. Esses padrões de tanto repetidos já seriam aceitos 

pelo público a priori, mesmo antes do contato com o produto. 
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Estendamos uma proposição de Roland Barthes (1997) acerca da literatura às demais artes. 

O semiólogo afirma que a literatura trava uma intensa batalha consigo mesma, com a língua e com 

as significações cristalizadas. Essa batalha se processa no sentido de renovar expressivamente a 

própria literatura. Assim, ao contrário do que ocorre na indústria cultural, a literatura em particular e 

a arte em geral buscam continuamente se renovarem, gerando um produto muito mais exigente para 

ser compreendido do que o velho e repetitivo. 

De tudo isso, afirmamos uma vez mais a potencialidade da arte no processo de diferenciação 

do indivíduo no meio da massa de iguais. Com a arte, na sua produção e fruição, permite-se ao 

homem entrar em contato com várias subjetividades distintas e ainda manifestar a sua; fazendo esse 

movimento  de  imersão,  em  sua  e  em  outras  subjetividades,  o  homem  emerge  da  massa  de 

identidade, se diferenciando. A partir daí, ele pode se desalienar.

2. A Pedagogia de Projetos

O aluno pleno dos efeitos da indústria cultural precisa ser “resgatado”, e, o sistema de ensino 

não tem dado boas contribuições a isso. A escola atual está calcada em um paradigma de ensino 

multidisciplinar. Aqui as disciplinas são abordadas de forma compartimentada e isolada, como se os 

vários campos do saber não mantivessem relações. É bem elucidativa a argumentação de Rosamaria 

Calaes de Andrade (2008): “O modelo multidisciplinar, presente na escola ainda hoje, desconsidera 

as características e necessidades do desenvolvimento cognitivo do aluno, dificultando a percepção 

da inteireza do saber e do ser humano”. Ou seja: esse procedimento está na contramão da evolução 

histórica  pela  qual  passa  a  sociedade,  pois  hoje  destaca-se  sobremaneira  uma visão  global  da 

realidade onde todas as disciplinas estabelecem entre si relações na busca de compreender o todo. 

Outro aspecto de suma importância na Pedagogia de Projetos é a contextualização do ensino. 

É preciso que a realidade do aluno seja considerada como ponto de partida para o trabalho na 

escola. Devemos conhecer o contexto social em que está inserido nosso alunado, quais as relações 

que ele estabelece no cotidiano e quais são as suas necessidades. Dessa maneira poderemos estudar 

com os educandos aquilo que lhes desperta interesse. Um dos mecanismos da contextualização é 

considerar os conhecimentos prévios dos alunos. 

Nesse sentido, Maria da Glória Bordine & Vera Teixeira Aguar (1984) argumentam que é 

necessário ao professor construir uma ponte de conhecimento que transita do que está mais próximo 

da realidade dos alunos ao mais distante. Assim se contribui para uma aprendizagem mais rápida, 
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significativa  e  nega  a  fragmentação  do  saber,  pois  liga  os  novos  conhecimentos  àqueles  já 

adquiridos. 

Na busca de considerar  a  historicidade dos  alunos,  a  Pedagogia de Projetos propõe que 

sejam eles os sujeitos que vão escolher o que estudar. Assim, trabalha-se com temas levantados pela 

turma ou sugeridos pelos professores e acatados coletivamente. 

Tendo  em  vista  os  elementos  citados  acima,  a  Pedagogia  de  Projetos  desenvolveu  um 

método  que,  sumariamente,  é  o  seguinte:  após  o  levantamento  de  um  tema,  realiza-se  uma 

problematização  onde  os  alunos  exprimem  suas  idéias  e  opiniões  acerca  do  tema  escolhido, 

desenvolve-se uma metodologia de pesquisa onde todos possuem um papel ativo. Findando-se a 

pesquisa, elabora-se um produto final para apresentar os resultados do projeto à comunidade, é o 

momento  de  síntese.  No  término  faz-se  uma  avaliação  final,  onde  alunos  e  professores  são 

igualmente avaliados. 

3.  Pesquisa prática

Aplicamos  as  teorias  arroladas  acima em uma experiência  realizada  na Escola  Estadual 

Dona Mariana Rassi,  na cidade de Goiânia.  Ali  trabalhamos com uma turma de 2º  período da 

Educação de Jovens e Adultos (E.J.A.) durante o período noturno. Os alunos tinham idade entre 

dezenove e cinqüenta e cinco anos. Caracterizavam-se por trabalharem durante todo o dia e à noite 

freqüentarem as aulas.

Nossa pesquisa se  iniciou com a aplicação de um questionário.  Nele fizemos perguntas 

como: Sobre o que você gosta de conversar com seus amigos? Quais assuntos que a escola não trata 

e que você acha que seria importante estudar? Quais são suas maiores preocupações?  Com isso 

pretendíamos nos contextualizar com os alunos e extrair um tema para trabalharmos. Dissemos a 

eles que nossa investigação seria observar e avaliar como a poesia, a  performance art e as artes 

plásticas abordavam o tema que iriam levantar. Tivemos dois temas, que inicialmente pensamos 

poder trabalhar juntos: o sexo e a violência. Contudo se fundíssemos as categorias sexo e violência 

estaríamos  criando  o  seguinte  tema:  violência  em  torno  do  sexo,  e  assim  sairíamos  das  duas 

propostas iniciais. Se optássemos por trabalhar os dois temas separados teríamos que fragmentar as 

aulas em duas partes: uma para abordar a violência e outra para o sexo, o que seria muito inviável. 

Com o auxílio da nossa orientadora decidimos pelo tema sexo, pois no semestre anterior havíamos 
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trabalhado com esse tema e tínhamos uma quantidade razoável de material. Levamos a proposta 

para a turma que a acatou.

Começamos com as aulas. Abaixo as descrevemos sumariamente:

Aulas 1 e 2: Foram dedicadas à discussão acerca do que seria arte e qual seu papel na sociedade. 

Pretendíamos alargar a concepção de arte dos alunos. Trabalhamos com algumas obras dentro do 

padrão que o senso-comum aceita como arte (Mona Lisa, As meninas, uma sinfonia de Beethoven 

etc) e com outras que, por sua “novidade” ou radicalidade em relação àquelas, poderiam causar 

dúvida se se tratavam ou não de arte (música “Landscap” de John Cage, o poema surrealista “De 

pedra e cal” de Breton, o urinol de Duchamp etc). Além disso, discutimos a hierarquia proposta por 

Jorge Coli (1997) dentro do universo artístico (arte erudita, popular e de massa).

Aula 3: Nossa  terceira  aula  foi  dedicada  a  estudar  o que  seria  linguagem.  Adotamos algumas 

noções  básicas  de  semiótica,  como estrutura  do  signo,  organização  sintagmática,  etc.  Por  fim, 

analisamos duas obras: o poema “A língua lambe” de Carlos Drummond de Andrade e a colagem O 

crítico de arte de Max Enst. 

Aula 4: Analisamos obras ligadas ao tema eleito. Iniciamos com duas bastante “escandalosas”,  A 

origem do mundo de Gustav Coubert e uma fotografia da perfomance Vagina pintando de Shikego 

Kubota.  As obras,  como já esperávamos, geraram risos e pilhérias,  mas os alunos participaram 

bastante  dando  suas  opiniões  e  fazendo  questionamentos.  No  segundo  momento  dessa  aula, 

analisamos uma coletânea de poemas retirada da obra  O amor natural, de Andrade (2002).  Os 

alunos ficaram eufóricos, participaram e, sobretudo, se divertiram. 

Aula 5: Nessa aula, objetivamos analisar duas performaces (Imponderabilia de Marina Abramovic e 

Ulay e  Pergaminho interior de  Carolee Schneemann)  e observar como alguns artistas tratam do 

tema  da  prostituição.  Trabalhamos  com gravuras  de  Picasso,  dois  poemas  de  Glauco  Mattoso 

(“Soneto Travesti’ e “Conto enxovalhado”) e um Drummond (“A puta”).  

Aula  6  (Síntese  teórica): Essa  aula  foi  destinada  a  amarrar  os  elementos  teóricos  sobre 

performance art vistos anteriormente, tratar resumidamente da história de sua história e esclarecer 

aos alunos suas diferenças e semelhanças com o teatro. 

Aula  7  (Síntese  teórica): Aula  realizada  para  retomar  sistematicamente  a  teoria  acerca  da 

linguagem poética que foi sendo tratada ao longo das aulas e complementá-la com novos elementos. 

Por fim, separamos a turma em grupos para a realização de um seminário na semana seguinte.
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Aulas 8 e 9: De acordo com o combinado, cada grupo deveria escolher uma obra de arte que 

tratasse de sexo, levá-la para a turma e realizar uma análise lançando mão dos conceitos até então 

trabalhados. Os seminários foram bastante satisfatórios.

Aula 10 (Construção dos produtos): Cada aluno, a critério próprio, produziu um poema, ou uma 

colagem. O tema das obras foi, claro, o sexo. Nessa aula os alunos cristalizaram nas obras aqueles 

conhecimentos trabalhados ao longo da execução do projeto.  Ao fim tínhamos 14 colagens,  11 

poemas e dois trabalhos que misturaram poesia e colagem. 

Desdobramentos (Apresentação pública):  Com os poemas produzidos  pelos alunos,  somados a 

outros que foram estudados em sala, montamos um espetáculo teatral que foi apresentado às demais 

salas de aula. As colagens dos alunos e as imagens trabalhadas ao longo do projeto se tornaram 

parte do cenário da peça. O público se mostrou bastante satisfeito com o produto final.

5. Discussões

  Ao longo da pesquisa incorremos em erros e acertos, contudo extraímos dos erros lições 

importantes para nossa prática docente. Embora tivéssemos o cuidado de usar muitos exemplos 

práticos na aula sobre linguagem e semiótica, ela foi ministrada em ocasião inoportuna. Sua origem 

deveria ser um problema ou conjunto de problemas surgidos a partir da análise das obras artísticas. 

Por fim, seria bastante útil  aos alunos a refacção de seus poemas.  Com a pressa de terminar a 

pesquisa na escola-campo a fim de escrever essas reflexões, deixamos essa importante etapa para 

trás.  

Excetuando  as  falhas  apontadas  acima,  as  aulas  atingiram  um  nível  que  consideramos 

bastante satisfatório. Conseguimos construir aulas em que os alunos se mantinham interessados e 

participativos. Eles foram gradualmente sentindo maior liberdade em tratar de um assunto tão cheio 

de moralismos e tabus: o sexo. A maioria dos alunos também conseguiu, no produto final e nos 

seminários, mostrar que assimilaram bem o que foi estudado durante a pesquisa. 

6. Fechamento provisório: do lugar da teoria das artes no Ensino Médio

Com base em nossas pesquisas, defendemos que a teoria das linguagens artísticas devem sim 

ser trabalhada no Ensino Médio. Para esse trabalho, é preciso, contudo, alguns cuidados, para tanto 
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defendemos um traçado metodológico. Mas de forma alguma queremos que ele seja tomado como 

universal e imutável, pois isso seria negar o contexto do alunado. Nosso método se divide em três  

passos gerais: 1 introdução diagnóstica; 2 embate com as obras e 3 sistematização/síntese.

      1. A introdução diagnóstica se inicia o trabalho com uma dada linguagem artística, ou com 

um gênero textual. Essa aula deve começar com um comentário motivador que desperte a atenção 

da  turma,  tal  como: "Hoje  nós  vamos começar  o estudo de uma arte  muito  instigante.  Ela  foi 

responsável  por grandes evoluções  no campo das artes plásticas e cênicas.  Seus artistas foram 

grandes transgressores e fizeram mirabolantes loucuras. Trata-se da performance art." 

      Em seguida, o professor faz uma pergunta que dará início ao diagnóstico que deverá sondar 

o que a turma sabe a respeito do assunto. No nosso caso hipotético, a pergunta poderia ser: "O que 

vocês sabem a respeito da  performance art?". Então é deixar que os alunos falem. Alguns terão 

dificuldades de sistematizar  suas  respostas,  o professor deverá os  ajudar.  É interessante que as 

respostas sejam anotadas, mais tarde elas poderão servir como elemento avaliativo. Depois dessa 

pergunta outras devem vir, por exemplo: "Quem aqui já viu ou ouviu falar de uma performance e 

que pode nos contar sobre ela?". 

      É  fundamental  que  o  professor  saiba  manter  a  discussão  interessante  e  dela  traçar  um 

diagnóstico acerca do conhecimento da turma naquele assunto. Assim o professor poderá iniciar de 

uma base concreta de conhecimentos prévios que possuem os alunos para com eles construir tijolo a 

tijolo,  sempre  partindo das  obras,  esse  edifício  chamado  conhecimento  teórico.  Se  o  professor 

começa a coordenar essa construção a partir do segundo andar, o edifício não se sustentará no nada, 

ruirá tão logo inicie o processo. Por outro lado, se a turma já houver construído previamente até o 

segundo  andar  e,  o  professor  insistir  em  recomeçar  do  zero,  perderá  tempo  e  tornará  a  aula 

enfadonha Poderemos ter ainda um terceiro caso: algumas paredes podem estar erigidas, mas estão 

tortas, ou seu material é de qualidade inferior. Nesse caso, o professor talvez tenha que derrubar 

algumas paredes, remendar outras. Por isso reafirmamos a importância do diagnóstico como forma 

de contextualização do ensino. 

      2. O passo seguinte é colocar a turma em confronto com obras cujo tema seja de interesse 

dela. As obras são levadas para a sala e se tomam alvo de análise85. Nesse processo, o professor se 

coloca como medidor entre aluno e obra. De acordo com as necessidades da turma e do objeto 

85 Se for o caso de textos, o professor pode pedir aos alunos que façam uma leitura prévia em casa, mas é indispensável 
que no mínimo as partes mais obscuras sejam relidas em sala.
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artístico  em  análise,  deve-se  ir  introduzindo,  aos  poucos,  elementos  teóricos.  Assim,  a  turma 

percebe a teoria como uma ferramenta de aproximação da arte, ou seja, como algo de valor prático. 

      3. Após os alunos terem sido colocados em contato com um corpus considerável de obras de 

arte  e  percebido a  importância  da  teoria,  o  professor  ministra  uma aula  de  fechamento.  Nesse 

momento  são relembrados sistematicamente com a turma todos os elementos teóricos dados ao 

longo do processo de análise do corpus. Uma dinâmica interessante é repetir a pergunta inicial da 

primeira aula: "O que vocês sabem a respeito da performance art?" As respostas são anotadas e a 

partir delas o professor sistematiza a síntese do conteúdo teórico. Depois essa lista de resposta é 

comparada, com a turma, àquela lista da aula primeira. Com isso é possível mapear a aprendizagem 

da turma. Se o professor achar necessário pode ainda pedir uma atividade onde o aluno deverá 

aplicar a teoria aprendida na prática analítica e/ou na composição de obras. 

Com  esses  procedimentos  básicos,  acreditamos  ser  possível  realizar  aulas  que  sejam 

significativas para os alunos, pois parte-se do próprio aluno, de seus interesses e conhecimentos 

prévios.   Dessa  forma,  foge-se  do  engessamento  do  currículo  escolar,  estandarte  do  ensino 

tradicional. Além disso, aulas agradáveis fazem com que os alunos valorizem a verdadeira arte em 

detrimento da indústria cultural, espaço para o engodo. 
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VOZ E POESIA: a experiência com formas poéticas fixas

Olliver Robson Mariano Rosa86

Goiandira de F. Ortiz de Camargo (Orientadora)87

Resumo: Neste trabalho, pretendemos demonstrar que o recurso à vocalização de poesia em sala de aula,  
além de proporcionar um momento lúdico, enseja a percepção – e por que não a compreensão - do texto 
poético  como artefato  artístico  engendrado pela  manipulação  do  som e  do  sentido  das  palavras.  Desse 
propósito maior, desprende-se o objetivo de identificar possibilidades para o ensino de formas poéticas fixas  
– representadas aqui pelo soneto. Tentamos indicar algumas estratégias que possam tornar a experiência  
escolar com tais formas mais produtiva que uma descrição estéril de nomenclaturas e menos intransigente 
que uma leitura reverente e insuflada de temor. Dessa maneira, o cotejo entre um soneto de Luís de Camões,  
poeta classicista português,  e um soneto de Carlos Drummond de Andrade,  poeta modernista brasileiro, 
constitui uma proposta de abordagem pedagógica que lança mão do dizer e do ouvir poemas para possibilitar  
o acesso ao conhecimento sensível mobilizado pelo poema, colocando o aluno em contato direto, corpóreo 
efetivamente, com o gesto que conduz o material linguístico à condição de matéria poética. Verso, metro,  
acento, tom, ritmo, rima, e as peculiaridades de cada forma, deixam de ser apenas categorias nos manuais  
para se mostrar  como materialidade que se permite realizar e atualizar pela voz daquele que vocaliza o  
poema e, nesse recorte que fazemos, o soneto. Com essa proposta, queremos que o aluno adquira autonomia 
em sua relação com a poesia de modo que ele a busque não mais por imposição ou por obrigação, mas por 
ter em mãos a chave que dá acesso ao mundo de engenho e arte instaurado nos e pelos poemas.

Palavras-chave: vocalização, formas poéticas fixas, ensino.

Este trabalho tem como epígrafe dois excertos: um, de Paul Valéry:  « Le poème – cette 

hésitation prolongée entre le son et le sens » (VALERY, 1960, p. 637), outro, de Paul Zumthor, 

“Toda poesia aspira a se fazer voz; a se fazer, um dia, ouvir” (ZUMTHOR, 1997, p. 169, grifos do 

autor). É com esta aspiração e com aquela constituição hesitante que a poesia responde à ditadura 

da mídia escrita para sua publicação e veiculação. A invenção da imprensa e o posterior surgimento 

de outras tecnologias de (re)produção de material escrito favoreceram que a dimensão sonora do 

texto poético fosse obliterada ao largo dos anos para muitos daqueles que o recebem, ou que fosse 

reduzida a mero discurso descritivo sobre elementos que a caracterizam, sobretudo em ambiente 

86 Graduando - Faculdade de Letras da Universidade Federal de Goiás - omarianorosa@gmail.com.

87 Doutora – Faculdade de Letras da Universidade Federal de Goiás - g.ortiz@uol.com.br.
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escolar. Cientes disso, pretendemos demonstrar que o recurso à vocalização de poesia em sala de 

aula, além de proporcionar um momento lúdico, enseja um modo de interação com o texto poético 

que valoriza sua condição de artefato artístico, produto de um procedimento que imbrica o sentido e 

o som das palavras. Desse propósito, desprende-se o objetivo particular de apontar possibilidades de 

trabalho em sala de aula com formas poéticas fixas – representadas aqui pelo soneto. Constitui-se 

uma proposta de abordagem pedagógica que lança mão do dizer e do ouvir poemas para possibilitar 

o acesso ao conhecimento sensível mobilizado pela poesia, colocando o aluno em contato direto, 

corpóreo  efetivamente,  com  o  gesto  que  conduz  o  material  linguístico  à  condição  de  matéria 

poética. O cotejo entre um soneto de Luís de Camões, poeta classicista português, e um soneto de 

Carlos Drummond de Andrade, poeta modernista brasileiro, nos serve como exemplo de aplicação 

do método que procuramos articular.

Queremos colocar em pauta algumas estratégias que possam tornar a experiência escolar 

com  as  formas  fixas  mais  produtiva  que  uma  descrição  estéril  de  nomenclaturas  e  menos 

intransigente que uma leitura reverente e insuflada de temor. Antes vale explicar a preferência pelo 

termo vocalização em lugar de “leitura em voz alta” ou de expressões similares a essa.  Bajard 

(1999) nos indica as principais acepções do verbo ler. Ler, no sentido mais disseminado, vincula-se 

ao percurso de compreensão de um texto,  stricto sensu, verbal.  Ler designa também a decifração, 

isto é, a associação de caracteres gráficos a correlatos sonoros. Ler é usado para denominar ainda a 

ação de proferir o texto, mas de uma forma em que, já adquirida a habilidade de decifrar, notam-se 

fluência e entendimento. Em suma, no uso corrente, ler aponta para duas modalidades de produção 

de sentidos a partir de e com um texto, a leitura silenciosa, que se detém na visualidade da mancha 

gráfica, e a  leitura em voz alta, que procura expressar sonoramente a partitura textual. Entre as 

expressões  leitura silenciosa e  leitura em voz alta,  existe uma incoerência não producente para 

nosso  trabalho,  já  que  o  termo  leitura,  substantivo  do  verbo  ler,  está  sendo  empregado  para 

denominar procedimentos diferentes de relação com o texto. Bajard (1999) propõe, para solver essa 

contradição terminológica, a distinção entre o ler e o dizer, a qual busca deixar bem marcado que, 

embora  em  algum  momento  eles  se  encontrem,  um  e  outro  têm  particularidades  e  exigem 

habilidades específicas e, por isso, não podem ser confundidos.  É, nesse sentido, que utilizamos 

ler/leitura para  indicar  o  processamento  mental  do  texto,  e  vocalizar/vocalização,  quando 

estivermos  nos  referindo especificamente  à  sua  prática  vocal.  Tanto  para  o processo  de  leitura 

quanto para o ato de vocalização empregaremos o termo performance, compreendido aqui como a 

presença e  a participação de um corpo,  que empenha sua condição fisiológica para ler  e,  mais 

claramente,  para  vocalizar  o  texto  poético,  que  assim  ganha  corpo  num espaço  e  num tempo 
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presente (ZUMTHOR, 2007). O termo vocalização serve melhor a nossos propósitos que o dizer de 

Bajard porque sugere em sua formação vocabular o gesto ativo de uma voz que se agrega, melhor, 

incorpora-se ao texto poético e empresta a ele sua realidade e sua atualidade.

Para que a prática vocal não permaneça apenas nos limites das atividades pedagógicas 

excepcionais,  empregadas,  muitas  vezes,  como  mero  escape  à  rotina  escolar,  tentamos  aqui 

esquematizar uma metodologia para seu desenvolvimento em sala de aula. Vejamos uma possível 

sequência de ação. Realizamos, de início, a vocalização dos poemas em três etapas, denominadas, 

de acordo com a natureza do processo acionado, de percepção, assimilação e compreensão. Três 

alunos são convidados a executar vocalmente o mesmo poema, consecutivamente, sem pausas para 

comentários ou reparos. Vale ressalvar que somente esses alunos têm acesso ao material escrito. 

Nessa primeira etapa, queremos que a turma constate, pela observação de um percurso de interação 

com o texto poético, fruído neste caso apenas pela audição, que mudanças acontecem quando ele é 

visitado e revisitado. No momento da percepção, do contato inicial  com o texto,  o vocalizador 

encontra dificuldades na pronúncia de algumas construções,  hesita numa ou noutra passagem e 

arrisca uma entoação ou um andamento que podem ou não funcionar. No estágio de assimilação, o 

segundo vocalizador tenta superar os obstáculos observados na  performance anterior, procurando 

agora identificar elementos significativos do poema e proferi-los com maior consciência do ritmo, 

da entoação, das inflexões vocais. Na última etapa, embora tenhamos presente que uma experiência 

como essa pode não oferecer subsídios bastantes para que se alcance um entendimento consistente 

do texto,  falamos em compreensão por  ser  o  terceiro  encontro com o poema um momento  de 

sedimentação  dos  dados  percebidos  e  assimilados  nas  etapas  anteriores.  A observação  dessa 

progressão e a verificação da validade de seus resultados nos oferecem um diagnóstico rico do 

modo como os alunos se relacionam com o texto poético. Terminada a sequência de vocalizações, 

alguns  aspectos  da  construção  dos  poemas  são  trazidos  à  discussão,  sempre  com referência  à 

qualidade da prática vocal realizada.

Estes são os sonetos  que tomamos para exemplo.  A vocalização sugerida no parágrafo 

anterior é seguida do exame detido dos textos.  Para esse segundo momento,  mapeamos alguns 

tópicos de reflexão, sem nenhuma pretensão de esgotar a análise. Vejamos, então, o soneto 20, de 

Camões:

Transforma-se o amador na cousa amada, 
Por virtude do muito imaginar; 
Não tenho, logo, mais que desejar, 
Pois em mim tenho a parte desejada.
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Se nela está minha alma transformada, 
Que mais deseja o corpo de alcançar? 
Em si somente pode descansar, 
Pois consigo tal alma está ligada. 

Mas esta linda e pura semidéia, 
Que, como um acidente em seu sujeito, 
Assim com a alma minha se conforma, 

Está no pensamento como idéia; 
E o vivo e puro amor de que sou feito, 
Como a matéria simples, busca a forma. 
(CAMÕES, 2008, p. 109)

E de Drummond, “O quarto em desordem”:

Na curva perigosa dos cinqüenta
derrapei neste amor. Que dor! que pétala
sensível e secreta me atormenta
e me provoca à síntese da flor

que não sabe como é feita: amor
na quinta-essência da palavra, e mudo
de natural silêncio já não cabe
em tanto gesto de colher e amar

a nuvem que de ambígua se dilui
nesse objeto mais vago do que nuvem
e mais indefeso, corpo! Corpo, corpo, corpo

verdade tão final, sede tão vária
a esse cavalo solto pela cama
a passear o peito de quem ama.

(ANDRADE, 1983, p. 163)

A discussão  que  se  segue  à  vocalização  dos  poemas  se  realiza  por  levantamento  de 

hipóteses, averiguação e avaliação, comparação e comentário. Partimos da identificação dos dois 

poemas como soneto, se os alunos já conhecerem essa forma poética. Em caso afirmativo, pedimos 

que eles digam se foi possível constatar as características conhecidas do soneto (os quatorze versos; 

a distribuição em quartetos e tercetos; a formulação conceitual de afirmação, oposição e conclusão) 

a partir da audição dos poemas. Em caso negativo, solicitamos que eles tentem apontar aspectos 

formais e semânticos que os dois poemas guardam em comum que poderiam situá-los numa mesma 

categoria. Nos dois casos, a designação “soneto” importa apenas à medida que vem acompanhada 

de uma reflexão cuidadosa, gradual e dinâmica sobre a construção do poema.
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O professor que lida com poesia em sala de aula é também um vocalizador de poesia. A 

prática docente precisa ter presente que há diferentes modalidades de execução vocal de um mesmo 

poema, sobretudo de uma forma poética fixa, e que cada uma delas requer habilidades específicas 

para provocar efeitos diversos. Tomando de empréstimo algumas designações de Cohen (1974) e de 

D’Onofrio  (2003),  chamaremos  sintática,  semântica  ou  prosaica  uma  vocalização  que  segue  a 

sintaxe da língua. O vocalizador busca, nesse caso, coincidir as pausas semânticas com as pausas 

fônicas e, por isso, não marca as pausas métricas, desconsidera os cavalgamentos, valoriza pouco as 

figuras  de  som.  A  vocalização  será  métrica,  melódica  ou  poética  se  dedicar  atenção  às 

peculiaridades próprias da composição do poema, o verso, o acento, as rimas e assonâncias. Essa 

segunda modalidade de vocalização será inexpressiva se permanecer estritamente fiel à posição dos 

acentos e à cadência rítmica indicada pela construção métrica, com o objetivo claro de evidenciar as 

qualidades constitutivas do verso; ou será expressiva, se o vocalizador der força à carga emocional 

percebida  no  poema,  associando  às  determinações  formais  uma  inflexão  carregada  de 

intencionalidade, o que implica modificar a linha acentual em função de uma entoação específica. 

Conhecer  essas  modalidades  não  se  resume,  no  entanto,  a  reproduzir  comodamente  uma nova 

nomenclatura, mas, sim, buscar compreender os efeitos de sentido – ou de sentidos – que a opção 

por cada uma delas produz. Tentaremos demonstrar adiante a exequibilidade de um procedimento 

pedagógico pensado para se alcançar esse patamar. Apontamos, entrementes, aspectos importantes 

para o trabalho com a vocalização poética em sala de aula. O primeiro desses aspectos é o ritmo.

Sabemos que a manipulação da cadeia rítmica assume feições diversas no Classicismo, em 

que a medida se torna regra, e no Modernismo, em que a medida se torna opção criativa. Entretanto, 

a  ressalva  não nos  interessa,  nesse momento,  se  não for  possível  constatar  essa diferença pela 

comparação entre os dois poemas. Sobre esse aspecto, concordamos com a ideia defendida por Brik 

(1971), no texto “Ritmo e sintaxe”, de que é possível se perceber o movimento rítmico de um verso 

somente se ele for considerado em sua integração no todo do poema. Dessa maneira, conhecer que, 

no sistema de versificação francês,  o verso decassílabo tem dez sílabas poéticas contadas até a 

última tônica e poderá ser heróico ou sáfico conforme a posição dos acentos não é tão importante 

quanto perceber em que a regularidade dessa construção influencia na pauta rítmica do texto poético 

e na relação desta com o sentido. Se no soneto de Camões, vemos um padrão isométrico e um 

esquema de rimas intercaladas nos quartetos e em “O quarto em desordem” não, teremos de pensar, 

antes de qualquer descrição fechada, o que essas escolhas significam e se elas foram de tal modo 

decisivas  a  ponto  de  não  passarem  despercebidas  à  audiência.  Se  no  meio  do  caminho  de 

Drummond, surge um verso bárbaro, causando algum estranhamento, cabe-nos perguntar em que 
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medida  essa  variação  importa  para  o  conjunto  do  poema  e  para  sua  significação,  e  não 

simplesmente notificá-la. A elucidação do estrato sonoro do texto poético não pode ser um exercício 

a parte, resumindo-se à identificação de figuras de som, à caracterização de sequências rímicas e à 

escansão mecânica, por isso, apostamos na performance vocal não apenas como meio, mas também 

como fim. Alcançar uma proposta de execução vocal de um soneto, por exemplo, exige muito mais 

que saber nomear o modo como as rimas se organizam. 

Com a vocalização, o professor pode trazer à cena uma distinção interessante proposta por 

Bosi (2000). O crítico matiza as noções de andamento e de entoação. Ele define andamento como 

marcação  subjetiva  das  células  rítmicas,  o  que  conduz  o  ritmo  a  sua  constituição  no  todo 

significativo do poema, enquanto a entoação, para além de evidenciar a linha melódica das frases, 

como  no  caso  da  interrogação  em  Camões  e  a  exclamação  em  Drummond,  funciona  como 

encarnação do movimento rítmico, e faz com que este seja mais que o metro ou a linha acentual 

para  se  tornar  elemento  de  uma  intencionalidade  estética  entranhada.  Afora  o  refinamento  da 

análise, a busca por aportes teóricos como os que nos oferecem Bosi demonstra que a prática de 

vocalização de poesia não prescinde de referencial bibliográfico que a instrumentalize e, de alguma 

maneira, assegure a sua validade.

Outro  aspecto  que  a  produção  vocal  de  poemas  coloca  em  evidência,  para  o  qual  o 

professor pode, com ganhos, chamar atenção, é o silêncio com condição de signo. Hegel afirma que 

a  poesia  introduz nos  meios  que são as  palavras  o elemento  do tempo e do som, mas que “a 

impressão ou a escrita os transforma [esses meios] em coisas aparentes sem relação com o conteúdo 

espiritual, e, em lugar de nos dar a palavra sonante e a sua duração temporal, confia no nosso hábito 

para introduzir no que vemos a sonoridade e a duração”. (HEGEL, 2010, p. 435). Nesse sentido, os 

espaços em branco, a pontuação e mesmo lacunas deixadas pelo poema pedem por uma extensão 

durativa, com pausas, momentos de silêncio, que se tornam significativos. Quando a voz se cala por 

um  instante,  a  palavra  que  surge  em  seguida  ganha  em  vigor.  Podemos  mesmo  concluir  que 

vocalizar  poesia,  no  sentido  corporal  que  queremos  enfatizar,  interfere  até  na  maneira  como 

percebemos nossa respiração.

O gesto de vocalização também nos permite tomar o poema como manifestação de uma 

voz, manifestação de um sujeito, uma subjetividade ou um princípio subjetivo. No caso dos sonetos 

em análise, a marcação linguística do “eu” exibe sem mais demora a figura de um sujeito. Esta 

figura, no entanto, permanece cercada de ambiguidade. Embora o “eu” se pronuncie explicitamente, 

o  que nos  permite  atribuir-lhe certas  qualidades,  desconhecemos sua identidade.  Para Jakobson 
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(1974),  é  justamente  o  elemento  ambíguo  que  caracteriza  a  poesia,  elemento  que  não  envolve 

apenas  a  mensagem,  mas  também seu emissor  e  seu  receptor.  A configuração  da  incerteza  dá 

margem  à  suspeita,  tão  comum  em  meios  escolares,  de  que  dados  autobiográficos  do  autor 

determinem univocamente a produção dos poemas. Entretanto, se há coincidências entre o sujeito 

lírico  e  o sujeito  empírico  (Camões ou Drummond),  não  é  previsto  no  contrato  de  leitura  sua 

confirmação, como nos diz Martelo (2003). Essa discussão se enriquece quando tem como objeto 

dois  sonetos  em que não encontramos uma marcação clara  de gênero.  E no dizer  de poesia,  a 

situação se transforma.

O intérprete dá corpo e voz ao sujeito que se pronuncia no poema e se, com isso, não 

desfaz a ambiguidade, confere a ela uma nova configuração.  A vocalização (re)instala a interface 

comunicativa da poesia, colocando em relação aquele que diz o poema e uma audiência. Bajard 

(1999) chama atenção justamente para o fato de que o gesto de proferir o texto literário significa 

investi-lo de outras linguagens e conduzi-lo a um plano ostensivo de comunicação. Nesse sentido, 

emprestar a voz ao texto poético implica assumir o  ethos confabulado pela subjetividade lírica. 

Ethos,  como define Maingueneau (2008),  é  a  imagem dos sujeitos  engendrada discursivamente 

durante o processo de interação. No caso dos dois sonetos escolhidos, vale provocarmos um diálogo 

sobre a atitude de cada sujeito poético perante o tema amoroso, atitude que certamente interfere no 

andamento e na entoação dada à performance vocal até se tornar forma com a altura, a intensidade e 

o timbre específicos de uma voz. Se em Camões encontramos uma relação racionalizada com o 

amor,  em  Drummond,  deparamo-nos  com  um  amor  encarnado.  “Corpo”  tem  significado  bem 

diverso  num e  noutro poema.  A ênfase  dada  à  palavra  na  vocalização dos  sonetos  precisa  ser 

testemunha dessa diferença de sentido. O próprio corpo do vocalizador, em contato/contrato com a 

voz que se pronuncia no verso, ascende à condição de signo. Vemos como a compreensão pelo 

percurso que ora apresentamos procura dar ao conhecimento do poético uma corporeidade, antes de 

pretender qualquer abstração.

Ao final, a título de avaliação das hipóteses reunidas ao longo da discussão, distribuímos 

cópias dos poemas a toda turma e concedemos um tempo para que todos os alunos os leiam. Nesse 

momento, propomos um percurso de vocalização diferente. Depois de experimentada a progressão 

inicial, que passa pelas etapas de percepção, assimilação e compreensão, avança-se para propostas 

mais elaboradas de execução sonora dos dois sonetos, que certamente ganham em nuanças depois 

de observados os aspectos que constituem o estrato fônico dos poemas, cujas possibilidades de 

sentido  também,  nesse  ponto,  já  foram dimensionadas.  O professor  deve  agora  apresentar  sua 

própria sugestão de vocalização para, em seguida, pedir que um aluno tente reproduzir o mesmo 
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modo e que outro aluno busque criar um diferente. Trata-se aqui da vocalização de comparação e da 

vocalização de confronto, respectivamente. Esse momento é importante para verificação prática da 

aprendizagem. Os três vocalizadores do início, que foram os primeiros a sentir com(o) corpo os 

versos  decassílabos,  podem  atuar  então  como  comentadores,  dizendo  daquilo  que  notaram  de 

mudança ao longo do processo que resultou nas propostas finais de execução vocal dos sonetos. 

Interessa-nos  pensar  aqui  a  condição do leitor,  procurando  encontrar  limites  para  o  terreno de 

intersecção entre leitura e vocalização.

Para fins de complementação, informações referentes à versificação, à história do soneto, 

às características do Classicismo e do Modernismo e também aos dados biográficos de Camões e 

Drummond podem constituir tópicos para uma atividade de pesquisa a ser realizada em casa, com 

produção de texto escrito e de apresentação oral, ambas orientadas pelo professor e visando sempre 

ao enriquecimento do entendimento do poema. De todo modo, privilegiamos em nossa proposta o 

enfrentamento dos textos, a relação que se estabelece entre o corpo do vocalizador/leitor e o corpo 

do  verso.  Com essa  abordagem,  acreditamos  que  verso,  metro,  acento,  tom,  ritmo,  rima,  e  as 

peculiaridades de formas como o soneto, e outras, balada, rondó, rondel, vilancete, madrigal, solau, 

mudam de categorias vazias listadas nos manuais para se mostrarem como materialidade que se 

permite realizar e atualizar pela voz daquele que vocaliza o poema. Cria-se com o gesto de executar 

sonoramente o poema uma relação de intimidade corporal com o verso, seja ele decassílabo ou 

livre. O ritmo passa a ser compreendido em sua constituição máxima e deixa de ser caracterizado 

apenas  pela  alternância  entre  sílabas  tônicas  e  átonas,  ou  pela  insistência  em  formas  fônicas 

semelhantes, porque o movimento rítmico se torna entoação e, mais, pulsação de uma vocalidade. 

Enfim, o sentido se faz pelos sentidos e se transforma em vida. Com essa proposta, queremos que o 

aluno adquira autonomia em sua relação com a poesia de modo que ele a busque não mais por 

imposição ou por obrigação, mas por ter em mãos a chave que dá acesso ao mundo de engenho e 

arte instaurado nos e pelos poemas.
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PROJETO RESSIGNIFICANDO A LITERATURA: uma contribuição para o 
desenvolvimento da relação texto-leitor

Leane de Magalhães Silva88

Edílson Miranda Silva89

Resumo: Este artigo tem como objetivo repensar  o  papel  da  escola  como fonte  de  afirmação da  importância  da  
literatura no âmbito escolar, incentivando a formação de leitores críticos, desenvolvendo o hábito da leitura literária,  
tendo em vista  a  falta  de interesse  dos discentes  a  esse tipo de leitura.  Para  tanto,  buscaremos  utilizar  em nossa  
metodologia a análise do livro “Vidas Secas”, destacando o papel da mulher na obra, a seca no nordeste e a importância 
da literatura como meio de denúncia a essa triste realidade relatada na obra. Além de discussões em grupo, júri popular,  
filmes que falem da mesma temática e o uso de diversas formas de linguagens,  enfocaremos o lúdico para que os 
professores percebam-no como meio de proporcionar uma aprendizagem prazerosa e mais voltada para a realidade do 
aluno enquanto  elemento  fundamental  no  processo  de  construção  do  conhecimento.  Espera-se  promover,  assim,  o 
estudo da construção de saberes,  enfocando o processo da  adaptação e as  estratégias  nele  implícitas  para fins  de  
formação do gosto pela leitura literária e não-literária.

Palavras-chave: Literatura; formação de leitores; construção do conhecimento.

    

Introdução

É fundamental diminuir a distância entre o que se diz e o que se faz, de 
tal maneira que, num dado momento, a tua fala seja a tua prática. (Paulo 
Freire)

 

 Nos dias de hoje, muitas discussões vêm sendo levantadas no que diz respeito ao ensino de 

Literatura nas escolas de Ensino Médio, bem como a sua aplicabilidade em relação às outras artes. 

Essas  questões  se  tornam mais  fortes  a  partir  do  momento  em que passamos  a  vivenciar  esta 

realidade  em nossas  próprias  salas  de  aula,  e/ou  nas  salas  ao  nosso  redor,  a  problemática  da 

efetivação do sentido do texto literário enquanto estudo formador, construtor e humanizador.

Desse modo,  uma das  maiores  dificuldades  que encontramos ao trabalhar  com as  obras 

literárias é que os alunos, em muitos dos casos, não conseguiram despertar o interesse pela leitura e 
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não  reconhecem  a  literatura  como  um  fenômeno  cultural,  histórico  e  social,  instrumento  de 

denúncia capaz de revelar as contradições e conflitos da realidade.

          Visto que essa falta de compreensão do sentido do texto literário muitas vezes se dá pela 

própria postura do professor impondo as obras sem questionar o seu real valor e, principalmente, 

trabalhando com elas  de forma fragmentada e  fugindo da realidade  dos  alunos.  Resultado? Os 

alunos não encontram esse sentido para a leitura de obras literárias e continuam a ler sem prazer,  

lendo apenas o resumo das obras, diminuindo assim sua capacidade de leitor crítico reflexivo.

Segundo Barthes, “o prazer do texto é semelhante a esse instante insustentável, impossível, 

puramente romanesco, que o libertinho degusta ao termo de uma maquinação ousada, mandando 

cortar a corda que o suspende, no momento em que goza” (2008, p.12). Quando nos é apresentada 

essa duplicidade de características ao prazer literário, percebemos o quão importante se torna uma 

obra ou um texto qualquer a partir do momento que conseguimos lê-lo até contemplar o seu ápice, a 

sua essência provocando assim essas sensações de usufruto.

 Com a intenção de contribuir para minimizar essa lacuna na formação de leitores reflexivos 

e tendo em vista que a capacidade de ler e compreender o texto, torna-se uma condição básica para 

que o ser humano possa viver com mais dignidade. Decidimos trabalhar com a obra Vidas Secas, de 

Graciliano Ramos, que além de dar rosto à massa oprimida, revela aos poucos um assunto que está 

cada vez mais em foco e faz parte da realidade de muitos nordestinos, a seca e a exploração.

Para a realização deste projeto, achamos conveniente trabalhar com alunos do ensino médio 

escolar (entre 2º e 3º ano) por já carregarem consigo uma bagagem considerável de informações 

sobre a temática a ser abordada e, desse modo, esperamos que esse projeto contribua de forma 

significativa para despertar no aluno o sentido da relação texto-leitor, possibilitando uma formação 

crítica, voltada para a transformação social e consequentemente adquirindo o gosto e o prazer pela 

literatura. 

A literatura como arma de discussão e representação da seca do nordeste

  A literatura é um reflexo do homem e da sociedade. Aprender a apreciar a literatura é uma 

necessidade  imprescindível  para  entender  toda  história  da  arte  da  palavra  com  uma  intenção 

estética, pois segundo Van Loon, “A literatura é universal, mas não está ligada em particular a este 

ou àquele país ou período histórico. É de fato tão antiga quanto à raça humana e é inerente ao 
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homem, como são parte deles os olhos ou ouvidos, a fome e a sede” (Van Lon, apud MARTINS e 

LEDO. 2001. P.1).

           Desse modo, a literatura é além de expressão dos anseios do homem mediante o espaço 

sócio-histórico-cultural em que se insere um espaço de construção e reconstrução da estética da 

linguagem humana. Assim afirma Antônio Cândido no tocante a função da literatura por estar ligada 

à complexidade da sua natureza, que explica inclusive o papel contraditório, mas humanizador “Ela 

é uma forma de expressão, isto é, manifesta emoções e a visão do mundo dos indivíduos e dos 

grupos; ela  é uma forma de conhecimento,  inclusive como incorporação difusa e inconsciente” 

(p.13).

A literatura marca presença como espaço agregador da memória, da história e das práticas 

culturais do homem através da expressão criadora, inovadora e literária. Nesse contexto, a literatura 

propõe ruptura com o indesejável, com o opressor, com aquilo, que, sendo contrário ao equilíbrio da 

alma e da práxis humana, deva ser superado. E ainda, revigora-se também, como vasão dos desejos 

espirituais e materiais do homem, ou seja, como manifestação artística, estética do escritor, do seu 

tempo, das suas histórias, das suas memórias histórico-sociais; o romance de Graciliano Ramos, não 

é diferente em “Vidas secas, descreve atentamente os aspectos físicos e geográficos da região do 

nordeste. Abordam a miséria humana de seus personagens, retratos fiéis do meio em que vivem: 

árido, seco e rústico. Um ambiente onde seus moradores são fortemente castigados pela falta de 

chuva  para  plantar  e  colher,  bem  como  falta  de  oportunidade  em  que  são  submetidas  ao 

abandonarem suas terras e saírem com suas famílias na busca de dias melhores.

Nesse romance Graciliano Ramos, ao apresentar a personagem Fabiano, demonstra de forma 

bem clara como vive um homem simples que resolve enfrentar as dificuldades da vida no campo. 

Ao longo da história ele é tratado como uma “coisa da fazenda”, um objeto que pode ser trocado a 

qualquer momento.

O nordeste é o retrato fiel de um meio sujeito à injustiça pela falta de recursos da própria 

região, os que vivem com um poder aquisitivo melhor submetem os demais, aqueles que nada têm, 

a viver à mercê da própria sorte.

Nessa obra, o autor, com atos e ações explícitas e intencionais, buscou revelar a vida e o 

tratamento a que eram submetidos os nordestinos pela sociedade dominante.  Não só dissecando a 

sociedade  do  seu  tempo,  mas  também  nos  incita,  levando-nos  a  profundas  reflexões  sobre  a 

importância da literatura como arma de representação da sociedade, pois, além de retratar, mostrar, 
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divertir,  distrair,  faz com que os leitores pensem, reflitam e de alguma maneira  cresçam como 

pessoas,  como  seres  humanos.  Encontramos  outro  traço  pertencente  à  vida  na  região  seca  do 

nordeste.  O  fenômeno  da  peregrinação  dos  sertanejos.  A fragilidade  e  a  força  das  mulheres 

sertanejas bem como a dedicação que mantinham pelos maridos e filhos, enfrentando juntos as 

piores dificuldades a que um ser humano pode se submeter e nem por isso perdiam a esperança de 

que  tudo aquilo  iria  passar.   Graciliano Ramos  constrói  Fabiano,  o  vaqueiro  protagonista  com 

palavras que vêm em vários momentos dos próprios pensamentos da personagem:

Arrepiou-se.  Chegaria naturalmente.  Sempre tinha sido assim, desde que ele se 
entendera. E antes de entender, antes de nasce, sucedera o mesmo – anos bons 
misturados com anos ruins. A desgraça estava em caminho, talvez andasse perto. 
Nem  valia  a  pena  trabalhar.  Ele  marchando  para  casa,  trepando  a  ladeira, 
espalhando seixos com as alpercatas ela se avizinhando a galope com vontade de 
matá-lo. (RAMOS, 1992, p.23)

Percebe-se que o autor focaliza o homem como elemento delimitado pelo embate entre o 

indivíduo e o mundo fixando-o em uma linha de coerência a qual delimita a natureza do seu ser. 

Assim Fabiano, como chefe de família, é provedor das necessidades básicas do seu lar, porém sofre 

o constrangimento de se sentir impotente, caracterizam frente à realidade que maltrata e suga as 

possibilidades de melhorar a vida marcada pela falta de chuva, de alimento e de emprego. Dessa 

forma, Fabiano propõe ao leitor uma reflexão sobre a condição do ser humano, esquecido à sua 

própria sorte, perseguido pela assolação da seca, virando símbolo da sobrevivência e da necessidade 

de ser errante sempre fugindo da desgraça, do sol escaldante, da fome iminente.

A mulher no romance compõe a figura da decadência física da retirante que ajuda a retratar a 

pesada missão de esposa e companheira dos homens rudes e embrutecida pelo sertão em chama.

Nesse sentido, entender a construção da obra de Graciliano Ramos é necessário vislumbrar o 

homem-escritor  que busca a  narração objetiva de um modo seu particular  como ele  constrói  o 

universo das suas personagens em constante absorção pelo narrador. A esse respeito o texto a seguir 

enfatiza:

A literatura é um espaço privilegiado onde se projetam as condições de classe. O 
personagem invade o campo do narrador ou tenta  fazê-lo.  Como resultado,  ele 
pode  ser  absorvido,  assimilado,  neutralizado,  estilizado,  ou  revigorado  pelo 
discurso  do  narrador.  Poder-se-ia  escrever  a  história  dessa  correlação 
narrador-personagem,  mas  não  de  modo  mecânico.  Graciliano  Ramos  parece 
ocupar  um lugar  nessa  história.  Nele,  a  recusa  ao  pitoresco  cresce  na  medida 
mesma  em  que  cresce  a  intenção  do  discurso  do  narrador,  que,  dessa  forma, 
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apropria-se  do  discurso  do  personagem  reduzindo-o  quase  que  totalmente  ao 
silencio como em “Vidas Secas” (BASTOS, 2001, p.55).

A maneira própria de Graciliano Ramos construir  a linguagem literária revela um modo 

particular de tratar com esmero as palavras, bem como uma capacidade ímpar de conduzir o leitor,  

através do narrador a mundos variados da vivencia cotidiana do homem, com suas mazelas, seus 

sentimentos, desejos.

           Portanto, para que o homem atue de forma plena nesse constante processo de interação e 

transformação  com  o  meio,  é  importante  que  o  indivíduo  esteja  imbuído  de  competências 

lingüísticas para que efetue uma leitura crítica e interpretativa dos símbolos que permeiam o meio 

social,  para que isso ocorra de maneira significativa é primordial que o professor conduza seus 

alunos a uma leitura crítica, a questionar as intenções do autor e a tentar perceber as circunstâncias 

em que foi escrito o texto. E, a partir daí, o aluno deve estar consciente, ao escrever, de que seu 

trabalho também será julgado e considerado da mesma maneira. 

O professor deveria confrontar o aluno com textos com a diversidade de leituras do 
texto literário, para que o educando reconheça que o sentido não está no texto, mas 
é construído pelos leitores na interação com textos. É justamente a partir dessa 
interação do aluno com textos  que o estudo da literatura  se  torna significativo 
(MARTINS, 2007, p. 85).    

  Nesse sentido, faz-se necessário que o ensino de literatura possibilite ao aluno perceber-se 

como sujeito-agente da história capaz de, coletivamente, modificar a realidade concreta, com atos e 

ações  dirigidas  e  intencionais,  num  longo  processo  de  construção  significativa  coletiva  que 

desembocará, sem sombra de dúvida, numa sociedade mais igualitária, justa e fraterna. É preciso 

encararmos, enquanto professores e estudiosos da área, a importância da Literatura e das outras 

artes nesta perspectiva de construir indivíduos conscientes de seu espaço social, histórico e cultural. 

Como afirma Ivanda Martins (2007):

Abordar  a  literatura,  tendo  em  vista  as  noções  de  intertextualidade, 
interdisciplinaridade, transversalidade e intersemiose é, sem dúvida, uma premissa 
fundamental  para  que  o  aluno  desenvolva  uma  compreensão  mais  critica  do 
fenômeno literário, sendo este inserido nas práticas sociais e culturais (p. 87).

Trabalhar  com  a  literatura,  e  a  leitura  das  obras  literárias  na  escola  é  promover  a 

aprendizagem que sirva para a constituição de sujeitos que simplesmente não pertençam a uma 

sociedade, porém a questiona e a transforma. Desse modo, as obras literárias não podem servir de 

pretexto para serem, simplesmente, instrumentos de avaliação. E para que seja ressignificado este 

prazer de ler nos alunos.
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É urgente que o professor, ele próprio, se abra para as potencialidades da literatura 
e faça um esforço para se livrar dos preconceitos didáticos que o obrigam a cobrir 
um conteúdo mensurável e visível, como são as escolas literárias, em prejuízo de 
um  conteúdo  menos  escolarizado  e  mais  oculto,  que  é  a  leitura  vagarosa  da 
literatura, pensando-se, sobretudo no romance, talvez o gênero mais popular dentre 
os literários. (BRASIL, 2002, p. 78)

         Com a perspectiva  de implementar  uma metodologia  permeada pela  ação pedagógica 

mediadora da ação-reflexão e da ressignificação do ato de ler e escrever por meio da dinamicidade, 

da interação prazerosa entre leitor-texto e vice-versa, imbuimo-nos da responsabilidade de educador 

mediante uma constante busca do conhecimento, respaldamo-nos naqueles que exaustivamente têm 

buscado melhores possibilidades para fazer florescer a aprendizagem que de fato leve à educação 

emancipadora do educando, para criar maiores possibilidades de ler e entender o texto, pois como 

bem explicita Ângela Kleiman:

Mediante esse tipo de prática, a leitura retoma sua condição de prática social uma 
vez que o leitor se coloca como sujeito, não apenas objeto de ensino, e passa a  
perceber também o autor como sujeito. Nessas condições a leitura se transforma 
em interação  (...)  um passo  prévio  necessário  à  leitura  crítica  em que  o  leitor 
ressignifica  a  linguagem,  constituindo  seu  próprio  objeto,  que  poderá  diferir 
daquele do autor (KLEIMAN, 2004, p. 100).

           Portanto, é necessário que o professor esteja sempre receptivo a novas possibilidades e seja 

um eterno pesquisador, acima de tudo um leitor ávido por novos universos a serem desvendados no 

espaço literário e de tantos outros espaços da leitura para que possa incitar, de modo mais prazeroso 

e dinâmico, a leitura emancipadora do educando.

Considerações finais

Algumas percepções enriquecedoras emergiram à medida que realizávamos este projeto. Na 

análise  da obra  Vidas  secas, percebemos a  linguagem de Graciliano Ramos ao alfinetar  a  elite 

nordestina e trazer à tona o sofrimento dos sertanejos, e dura crítica ao trabalho quase escravo nas 

fazendas do nordeste, o autor enxergava que a nossa sociedade se estabelecia sobre as bases das 

relações de poder que a constituem e desse modo reflete valores éticos, morais e culturais, além de 

determinar a agregação de grupos sociais, respaldados pela proteção do poder econômico e, numa 

grande maioria, grupos sociais desprotegidos desse poder vivem relegados a toda sorte de mazelas 

sociais  como a  fome,  as  doenças,  a  carência  do  saber  sistematizado,  a  perda  da  liberdade,  os 
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castigos  físicos  e  psicológicos,  enfim  das  condições  básicas  que  garantam  a  todos  uma 

sobrevivência digna do ser humano em suas necessidades físicas psicológicas e culturais.

Acredito que é possível superarmos o preconceito contra a literatura ao trabalharmos com 

ela de forma contextualizada, fazendo com que o aluno enxergue nela seus próprios anseios e de sua 

gente. Teremos mais orgulho desse povo tão sofrido e menosprezado.  Percebemos que o olhar de 

Graciliano  Ramos  é  um  olhar  assumidamente  político  e  de  denúncia  ao  revelar  o  sofrimento 

daqueles que vivem nas regiões onde a seca prevalece e castiga de maneira árdua, e os habitantes 

dessas áreas por não serem possuidores de fatores econômicos visíveis e tampouco sociais passam 

despercebidos,  não  recebendo  o  mínimo  de  atenção  sendo  ocultado  de  forma  abrangente  seu 

verdadeiro modo de viver.

Percebe-se, desse modo, que só podemos atribuir prazer ao texto lido quando depositamos 

nele todo um significado e, como cada indivíduo formula sua significação às coisas, fica difícil 

tornar uma única obra ou texto prazeroso a todos os leitores. Entretanto, vimos na leitura de “Vidas  

secas” aspectos  bastante  relevantes  para a  formação de  nossos  discentes.  Afinal  de  contas  esta 

leitura permite ao aluno conhecer, respeitar e perceber o real valor da literatura. Pois, Graciliano 

Ramos com a sua escrita teceu fios que embora não apresentem com o tom da cor da denúncia 

como tonalidade máxima, forte e pura, revelou ainda assim esses tons, matizando-os com a angústia 

dos nordestinos, seus suplícios e principalmente pelo descaso dos mais favorecidos. Pois, segundo 

Antônio Cândido, 

O  processo  que  confirma  no  homem  aqueles  traços  que  reputamos 
essenciais,  como  o  exercício  de  reflexão  e  aquisição  do  saber,  a  boa 
disposição para com o próximo, o afinamento das emoções, a capacidade de 
penetrar  nos  problemas  da  vida,  o  senso  de  beleza,  a  percepção  da 
complexidade  do  mundo  e  dos  seres,  o  cultivo  do  humor.  A literatura 
desenvolve em nós a quota de humanidade na medida em que nos torna 
mais compreensivos e abertos para a natureza, a sociedade, o semelhante 
(1993, p.14).
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O DIÁLOGO ENTRE AS IMAGENS DA INFÂNCIA E A ESCRITA DE ANA 
MARIA MACHADO

Luciete de Cássia Souza Lima Bastos90

Resumo: Neste texto, discuto a escrita de Ana Maria Machado, considerando os pontos que promovem a leitura da 
novela Do outro mundo (2002) como uma obra de ficção na qual Ana revisita a si mesma como autora. Nessa busca, foi 
importante ficar atenta aos elementos que o próprio texto ofereceu à análise e que evidenciaram o processo de escrita da  
autora. Ana Maria Machado manipula, de forma engenhosa, detalhes que adquirem o status de fato, um permanente  
diálogo entre as imagens da infância resgatadas pelas lembranças e uma imaginação bastante fértil e criativa, que a  
mantém  em  constante  produção.  Esses  eventos  da  vida  particular  manipulados  por  um  conjunto  de  processos 
linguístico-expressivos, dentre eles a construção em abismo, a desliteralização da linguagem, a intertextualidade e a 
metalinguagem revelam um alcance estético para além da mera representação da realidade. Nesse percurso em que o 
pretérito é (re)criado no presente narrativo, via  autor que o atualiza na voz do narrador, procurei sustentação na teoria  
sobre o escritor criativo de  Sigmund Freud (1976), na teoria sobre o fictício e o imaginário de Wolfgang Iser, na teoria 
da narrativa de Oscar Tacca e nas leituras sobre a história e crítica da literatura infanto-juvenil brasileira.
Palavras-chaves: Ana Maria Machado. Narrador. Memória. Imaginação.

Ler ficção não é uma atitude passiva, mas uma atividade que consiste  
em se dispor a aceitar algumas coisas, acreditar em outras e imaginar  
outras tantas.  Cada texto traz implícitas suas regras do jogo, que é  
preciso observar. E o leitor passa a ser alguém ansioso para jogar. 

                                             Ana Maria Machado (1999)

Em toda obra literária que se propõe inovadora,  o projeto estético e projeto ideológico 

estão  imbricados.  O projeto  político-ideológico  de Ana Maria  Machado pode ser  resgatado via 

temática que aborda; a leitura e/ou a escrita são recorrências frequentes, servindo de aporte para 

outras temáticas, como na novela  Do outro mundo (2002)91,  em que o tema escravidão aparece 

relacionado  à  construção  da  escrita  e  é  tratado  com  seriedade.  A multiplicidade  de  recursos 

linguístico-expressivos  empregados,  a  versatilidade/arejamento  da  linguagem  literária  e  a 

humanização do leitor pelo profundo respeito que demonstra ter pela criança/jovem também fazem 

parte do projeto estético-ideológico da autora.  Neste artigo, busco refletir sobre a escrita de Ana 

Maria, considerando os pontos que promovem a leitura desta novela como uma obra de ficção na 

qual revisita a si mesma como autora. 

90 Profª. Ms. Luciete Bastos - Universidade do Estado da Bahia-UNEB
  DCH-Campus VI – Caetité/Bahia
  Lucietebastos9@yahoo.com.br

91 Neste artigo, todas as referências  à novela Do outro mundo (2002) trarão apenas o número da página.
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Na novela, Mariano, narrador em primeira pessoa, anuncia que vai contar uma história e 

quebra o contrato tácito da abertura; em vez de se estirar em direção à narrativa e aprofundar na 

trama, ele convoca um receptor e se desculpa pelo mau jeito, por não saber como se começa uma 

narrativa; assim justifica a sua inabilidade e falta de capacidade em relação à tarefa para a qual foi 

escalado. Escrever um livro é, segundo o narrador, um trabalho difícil para o qual não se sente 

preparado,  faltam-lhe  os  requisitos  necessários  que,  segundo  ele,  a  amiga  Elisa  tem de  sobra. 

Mariano conta a aventura de desvendar o mistério que envolve Rosário, um “fantasminha”, que vive 

num sítio, antiga fazenda de café, transformada em pousada pela mãe de Mariano e a mãe de seus 

amigos Léo e Elisa. Os três e Terê, amiga comum, vão descobrindo os fatos ali ocorridos nos anos 

terminais da escravatura e relatados pelo espectro da garota escrava. A escravidão é relembrada por 

Rosário e questionada pelas crianças. 

A seguir,  o  narrador  dá  início  à  história,  explicando  os  motivos  que  justificaram  a 

transformação da antiga fazenda de café em pousada. O empreendimento se dá por diversas razões 

plausíveis. Elementos do universo empírico são convocados para dar maior verossimilhança ao que 

está sendo narrado.  Enquanto a reforma da velha fazenda colonial não é concluída e o anexo da 

pousada não é liberado para os hóspedes, a antiga instalação da senzala é utilizada para o deleite do 

grupo de crianças nos fins de semana. É nesse ambiente envolto em mistérios que tudo acontece. A 

pousada  constitui  ambiente  propício  ao  evento  sobrenatural  que  se  desencadeia  a  partir  dali, 

principalmente porque remete ao século XIX. Na propriedade, é possível encontrar vários objetos 

que lembram aquela época, a exemplo de um castiçal, objeto mágico, casualmente encontrado e 

recuperado  por  Elisa.  O  castiçal  constitui  peça-chave  que  propicia  a  comunicação  entre  os 

“mundos”, das crianças e do espectro, elo que liga os dois tempos da narrativa: passado e presente. 

Conta Rosário que Sinhô Peçanha, proprietário do latifúndio, era um senhor inescrupuloso 

que mandou reunir todos os escravos na senzala e, inconformado com a abolição, ordena que a 

porta seja lacrada para, em seguida, mandar atear fogo na construção, exterminando todos os negros 

lá confinados. O “retorno” de Rosário se liga ao desejo de saber se o irmão saiu ileso do incêndio e 

solicita  do grupo de  amigos  que a  ajudem em duas  empreitadas:  a  primeira,  saber  notícias  de 

Amaro; a segunda, escrever e divulgar a sua história, para que eventos semelhantes nunca voltem a 

ocorrer. Aí está o motivo que justifica a escrita do livro, cuja narração ficou sob a incumbência de 

Mariano. Com a solução do mistério, a história de Rosário chega ao fim. Rosário descansa em paz e 

Mariano, auxiliado pelos amigos, coloca um ponto final na novela, acostado pela morte. A história 

de Mariano continua, plena de vida, porque narra.  Assim encerra o conteúdo da história dentro da 
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história.  No  último  capítulo  da  história  principal,  Mariano  dá  visibilidade  para  a  preocupação 

comum a todos os escritores: a forma do texto.

No texto ficcional, o jogo entre leitor e texto é um exercício de prazer incessante. Se há 

sempre algo novo a se revelar, também há algo a ele anterior e que não se altera: a estrutura. Para a 

“análise estrutural de uma narrativa”, é condição sine qua non uma atitude de espanto do analista 

diante da obra; independentemente de outros meios que lhe possam determinar a identidade, é a 

estrutura que define a sua leitura. (TACCA, 1983, p.35) Neste texto em particular, constitui matéria 

relevante a artimanha da autora no processo de construção da narrativa, que seduz pelo diálogo 

entre passado e presente, que se dá por meio da construção em abismo. Ana Maria tem consciência 

de  sua  tarefa,  sabe  que  a  coerência  interna  do  texto  depende  da  ligação  lógica  entre  seus 

componentes e que qualquer deslize é percebido por um leitor atento. Ela chama atenção para a 

construção, que considera importante para a escrita ficcional:  “Mesmo quando o autor não tem 

consciência de como se articulam os diversos componentes do livro que está fazendo, o leitor atento 

depois  percebe  que  toda  obra  tem  seu  próprio  esqueleto  invisível,  que  lhe  dá  sustentação  e 

coerência”  (MACHADO, 2007,  p.  15).  Assim,  foi  realizada  a  leitura  do  texto,  tanto  no  plano 

horizontal da organização das partes, que não se dá de forma sucessiva, como no plano vertical, das 

camadas, de modo a dar visibilidade e coerência às reflexões.

Segundo a própria autora, é o seu passado, a sua experiência de vida e leituras realizadas 

que se transformam em matéria de sua obra, uma matéria única e singular, como meio de fixar a 

memória, notadamente de natureza efêmera, porque repousa no esquecimento, mas é bom frisar 

que, na transformação de experiência de vida em linguagem, a experiência deixa de ser real e desta 

metamorfose apenas a arte sobrevive.

Nos romances contemporâneos, é mais comum do que se imagina encontrar as anacronias. 

O encontro entre passado e presente é a marca mais forte em Do outro mundo.  Narrativa que se 

realiza à mercê da memória; nela  Mariano subverte a linearidade em movimentos retrospectivos, 

para relatar, com mais detalhes, acontecimentos que julga serem essenciais para a compreensão da 

ação presente. Seria coincidência o narrador valer-se da rememoração para escrever? A narrativa de 

Mariano, assim como a da autora, emerge da memória e da imaginação: “Acho que foi nessa hora 

que comecei a pensar em contar para mais gente aqueles encontros. Para que não desapareça da 

memória o que Rosário contou [...]” (p.77) e mais adiante: “De verdade, nem sei direito o que foi 

que ela contou mesmo, ou o que foi que eu imaginei. Principalmente, não sei o que foi que eu nem 

consegui imaginar, mesmo ela contando” (p.89-90); depois o receio do esquecimento: “[...] Não sei 
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se eu prestei bastante atenção para poder contar, se não vou me atrapalhar, me confundir, se vou 

esquecer alguma coisa.” (p.101) A narrativa é pautada por um tempo que navega entre o passado e o 

futuro,  sustentado pelo presente da escrita,  um tempo interior,  marcado pela interrupção que se 

engendra  a  partir  duma  memória,  duma  percepção,  duma  imaginação  descontínua.  Através  da 

memória e da imaginação, a autora consegue articular experiências vividas e imaginadas e assim 

aproxima sua vivência de adulto do universo de expectativas do jovem leitor.  A multiplicidade 

temporal  processa-se  na  narrativa  de  Do  outro  mundo em  diversas  passagens,  assim  como  a 

sobreposição de planos e de imagens. É a memória, com seus volteios e desvios característicos, que 

orienta o desenrolar da história, presente e passado acontecem a um só e mesmo tempo, o que nos 

permite transitar entre os limites permeáveis do ficcional e da história convencional.

Embora a novela apresente uma estrutura em mise en abyme92,  aparentemente confusa, o 

tempo pode ser  recuperado indiretamente  pelo  leitor,  como num quebra-cabeça,  juntando-se as 

marcações temporais espalhadas ao longo do texto. Essa forma metanarrativa atrai ainda mais o 

leitor para o jogo da criação. Todas as marcas temporais estão ligadas a um tempo mítico93, que se 

movimenta  no  passado  próximo  (ontem)  ou  longínquo  (fim  da  escravidão)  e  futuro  como 

possibilidade de transformação. O presente, ponto de referência das demais temporalidades, é um 

tempo vital para a narrativa, pois vai se construindo como desafio, um tempo aberto para o novo. 

Embora típicas de uma narrativa guiada por idas e vindas na memória, tais marcas temporais não 

deixam dúvidas quanto às épocas em que ocorreram as ações e podem ser recuperadas através das 

flexões verbais, advérbios, estruturas e/ou semântica das frases. Para ilustrar, cito: “Pode parar de 

falar difícil você também, Mariano, e confessar logo que passou a semana inteira lendo história de 

fantasma.” (p.58)- passado próximo; “[...]o tipo de claridade que esta vela nos dá devia ser muito 

parecido com a que havia por aqui nas  noites da senzala, no  tempo da escravidão [...]  estamos 

também fazendo uma ponte com o ambiente do  tempo em que Rosário viveu.” (p.66)- passado 

92 Considero pertinente informar o seu aparecimento no contexto da obra do escritor e ensaísta francês André Gide, que 
utilizou dessa estrutura para colocar em xeque o próprio conceito de Ficção e de Real. Em Os moedeiros falsos(1925), é 
por meio do diário de Édouard (escritor que planeja escrever um romance chamado Os moedeiros falsos) que o leitor é 
tragado pela estrutura abismal; segundo Gide - uma obra dentro da obra, onde os limites entre o ficcional e o real se 
atenuam e vêm à tona a metalinguagem e a reflexão sobre as possibilidades e os limites de um romance mise en abyme 
(FIORI, 1998).

93 Jung refere-se a um tempo mítico, ligado à maneira de pensar dos gregos, que se referiam ao tempo, chronos e kairós,  
como demarcadores do discurso. O primeiro, o tempo cronológico, é uma sequência de instantes homogêneos, que se  
sucedem ininterruptamente;  o  segundo,  kairótico,  não  é  um tempo homogêneo,  é  des-continuidade,  marcado  pela 
diferença e pela ruptura. Este tempo corta a sucessão temporal, marcando uma significativa diferença entre o que vem  
antes e o que vem depois. Aqueles que vivenciam o tempo kairótico não podem determinar antecipadamente o tempo 
certo para então agir, aguardam um futuro desconhecido e se preparam para responder; a resposta é vital, já que neste  
tempo o presente não está predeterminado e plenamente formado; antes, o presente é oportunidade e desafio: é um 
tempo aberto para o novo (JUNG, 2002. p.35).
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longínquo; “Só que tudo isso era história muito velha. De antes da gente nascer. Ou de nossos pais e 

avós.” (p.22)- tempo pretérito indefinido como nas narrativas orais; “Ficamos curiosos. Que perigo 

seria aquele?  Fizemos uma porção de perguntas.” (p.73)- presente; “Foi quase  um mês depois.” 

(p.35), “Levantamos tardíssimo no dia seguinte [...] quando o sol já estava nascendo.”(p.79) - futuro 

; “[...] A Iaiá é a dona da casa. A dona boa. Filha do sinhô. Ele é que é mau. E a sinhá, que é a mãe 

dela  [...]”(p.49)-  vocábulos  de  época  (Grifos  meus).  Até  mesmo  as  personagens  demonstram 

preocupação com o tempo relacionado à escrita, uma visível demonstração de apreço à linguagem 

que perpassa por toda a obra da autora: “[...]  Rosário deve ser uma escrava – acrescentou Terê 

[...]-Deve ou  devia?/-Dá no mesmo./-Não, não dá, não. Se  deve, é porque ela está viva e ainda 

existe escravidão. Se devia, é porque ela viveu há muito tempo, e é um fantasma – insistiu Léo, com 

sua lógica implacável. – Nesse caso, a Terê não tem como fugir do fato” (p.64) (Grifos da autora).

Assim  como  muitos  escritores  que  a  precederam,  Ana  Maria  faz  uso  do  recurso  da 

construção  abismal  para  se  referir  a  uma  visão  em  profundidade  sugerida  pelas  matrioskas, 

promovendo  o  deslizamento  do  conceito  para  o  campo  dos  estudos  literários.  Essa  forma  de 

composição possibilita a captação simultânea dos elementos que entram em atividade na narração, 

sua  inter-relação  e  o  modo  de  seu  funcionamento.  Os  jogos  desse  tipo  de  narrativa  permitem 

alternar os momentos de realidade da vida com os da realidade da obra de arte: uma recriação da 

experiência  da  vida  real  imiscuída  na  experiência  criativa  e  estética.  Este  tipo  de  estrutura 

corresponde àquela dos  Contos  de  mil  e  uma noites,  em que uma segunda história  contida na 

primeira deve emoldurar uma outra. Relembro aqui Dom Quixote, cuja riqueza está, entre outras 

coisas, na construção de um universo em que ficção e realidade não estão muito bem demarcadas: o  

jogo constante entre os narradores, os manuscritos com versões diferentes sobre a história narrada, 

os relatos paralelos e as discussões de crítica e teoria intercalados. Essa espécie de autoconsciência 

ficcional ou narrativa se dá, como no exemplo de Dom Quixote, quando a ficção se volta e pensa 

sobre si mesma; resguardadas as devidas proporções, estrutura semelhante é adotada por Ana Maria 

nesta novela.

Essa  construção  constitui  um  processo  de  desdobramento,  de  modo  que  a  expansão 

decorrente  da inserção  resulta  num certo  afunilamento,  numa interiorização cada  vez maior  do 

processo, uma estrutura da trama dentro da trama, de tal sorte que a história Do outro mundo, que se 

passa desde os planos de transformar a antiga fazenda de café em pousada até a sua instalação, é 

moldura da história secundária,  estabelecendo, assim,  o argumento para as ações posteriores:  o 

contato com o espectro de Rosário e consequente narrativa de sua história de vida, ou de morte, 
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melhor dizendo, a trama emoldurada. Num outro plano, Mariano empresta a voz para Dona Carlota, 

avó de Léo e Elisa, que passa a narrar, num tom de “Era uma vez [...]”, a história da Iaiá. Muitos  

são os recursos que se revelam na sua obra,  a exemplo do  diálogo,  que confere dinamismo às 

narrativas, e de cenas que lembram a infância da autora, vivências de Ana Maria com a avó Ritinha, 

que “era uma biblioteca oral”, conforme anuncia a autora. Assim, aos poucos, a avó da ficção vai 

contando para os netos e amigos a história do sítio e da família, que se revela coincidente com a 

história de Rosário, mas numa outra perspectiva narrativa. Essa técnica denuncia uma dimensão 

reflexiva do discurso,  uma consciência  estética ativa,  evidenciadora da ficção pela  redundância 

textual que reforça a coerência e a previsibilidade ficcionais, o que se torna providencial no caso da 

literatura infanto-juvenil e prática recorrente na obra de Ana. 

Na história  secundária,  as  necessidades  também se ligam ao passado e ao presente.  A 

primeira,  saber  notícias  do  irmão  desaparecido  e  a  segunda,  dar  conhecimento,  “registrar”  os 

acontecimentos passados resultantes na morte de muitos escravos, história imbricada com a que 

Dona Carlota conta sobre o sítio e a sua família, que remonta ao tempo do Império. As histórias se 

costuram pelo tempo num contínuo movimento entre o passado, o presente e o futuro, este último à 

mercê de uma imaginação criativa. Ao recorrer à metalinguagem, o código desnuda-se e possibilita 

a reflexão sobre o provisório da significação e, consequentemente, a sua incessante procura, uma 

vez que se encontra multifacetado na polissemia, o que configura a incompletude de todo texto 

literário.  Essa estrutura acaba permitindo que os próprios leitores, percebendo com mais nitidez a 

natureza do ficcional no jogo de relações entre as personagens da obra central e as das narrativas 

secundárias, gozem, de forma mais consciente, de tal experiência estética.

A energia  que envolve o prazer  da leitura não fica restrita  à estrutura,  concentrada na 

dinâmica do enredo, no movimento das peripécias das personagens, na ação em si, mas impregna a 

própria expressão criadora, que costura todos os demais componentes estilísticos e estruturais da 

narrativa, conferindo-lhes, inclusive, um estilo. Reflito sobre alguns elementos da linguagem que 

caracterizam o modo peculiar de Ana se expressar e sua preocupação evidente com a língua, nas 

palavras da autora: “Sem essa obediência a uma estrutura de sustentação, o edifício do idioma não 

fica  em pé e  ninguém se  entende.”  (MACHADO, 2004,  p.  82).  Ana  Maria  Machado volta  ao 

passado e resgata da infância lendas, ritos, mitos, provérbios e chistes da tradição oral, elementos 

que recria e transforma para a sua produção,  como, por exemplo, os aforismos. Para ilustrar: “- 

Devagar  com  o  andor,  que  o  santo  é  de  barro”  (p.20).  A eles  se  somam  experimentações 

linguísticas, evidenciadas quer seja no jogo com as palavras “escravo, escrevo” (p.95),  quer na 
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permuta das sílabas formando neologismo. Ela busca sempre se desvincular dos estereótipos criados 

para a literatura infantil-juvenil, quais sejam textos demasiadamente curtos; de construções frásicas 

muito simples; de vocabulário comum, do emprego de diminutivos e de aliterações forçadas; da 

opção por personagens superficiais demais e/ou pretensamente engraçados, que trazem sempre uma 

lição de moral, à maneira das fábulas; escolha de temática que atenda a necessidades pedagógicas; 

abordagem previsível e uso de ilustrações redundantes  que,  na maioria dos casos,  dispensam a 

leitura do texto. Sobre a preocupação com a língua nos textos de Ana Maria, a pesquisadora Anna 

Cláudia escreveu:

Ana Maria faz uma excelente mediação entre a literatura e a sociedade por 
meio da forma, da linguagem e das personagens.  Há um grande jogo de 
atuação das personagens, como se elas jogassem um jogo do tempo, sendo 
capazes de ir e vir e renovar a vida. É curioso, pois a linguagem, que de 
certa forma é o limite, acaba sendo desmontada e ganhando novas formas. 
Ana ensina um jeito novo de olhar para as palavras por esse desmonte do 
sentido convencional das palavras, num jogo com a linguagem, e faz a LIJ 
alcançar a maioridade. (RAMOS, 2006, p. 194-5)

Em todos os textos da autora, o trabalho com a linguagem é cuidadoso, a desliteralização 

aproxima seu discurso oral do cotidiano, o que proporciona imediata identificação de seu leitor com 

a personagem. No ensaio  Livros infantis como pontes entre gerações, assim se expressa sobre o 

assunto: 

[...]  um acervo vindo oralmente da noite nos tempos e passando de uma 
geração para outra em sucessivas pontes, vai aos poucos se construindo um 
legado.  Uma vez sedimentado,  esse patrimônio passa a exigir  rupturas e 
reinvenções que ao mesmo tempo o contestem e reconfirmem – em novas 
vozes  e  novos  tons,  para  que  possa  ser  retransmitido  também de  forma 
renovada, com o acréscimo de experiências originais. (MACHADO, 2004, 
p. 61)

A linguagem  é,  pois,  elemento  constitutivo  da  obra  de  Ana  Maria,  neste  texto 

configurando-se como temática principal, num exercício de metalinguagem. A linguagem é, para 

Ana  Maria,  assim  como  para  seus  personagens,  um elemento  lúdico,  cuja  função  é  se  deixar 

manipular  para  se  transformar  num  elemento  novo,  numa  outra  palavra,  também  passível  de 

mudança. Essa preocupação com a linguagem nos textos ficcionais se estende aos teóricos; se nos 

primeiros busca o lúdico, nos ensaísticos prima pela precisão: “[...] a clareza de conceitos não deve 

se esconder atrás da obscuridade dos termos. [...] Um especialista não deve abrir mão do rigor e da 

exatidão dos conceitos quando está examinando o assunto que estuda”, escreve Ana Maria  no Livro 

Ilhas do tempo (2004, p.80-1).
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Valendo-se de competência linguística e capacidade de renovação, escreve suas histórias 

atenta a uma linguagem que seja ao mesmo tempo lúdica e correta. Todo esse cuidado com a escrita  

vem da crença de que um leitor, seja ele criança, jovem ou adulto, gosta de um texto porque sente 

que esse texto “o escolhe, o atrai,  o deseja, o excita, por meio de todo um jogo de esconder e  

revelar”.  (MACHADO,  2004,  p.37)  Nesse  contexto  teórico,  a  autora  lembra  a  formulação  de 

Barthes: “O prazer do texto é o momento em que meu corpo vai seguir suas próprias idéias – pois  

meu corpo não tem as mesmas idéias que eu, modo pelo qual essa ligação se estabelece até mesmo 

pela ruptura e pela independência.” (p.39) Ciente do processo da escrita, ao mesmo tempo lúdico e 

consciente, para Ana Maria o ato de ler e escrever constitui prazer. 

Desde as primeiras produções, que fizeram de Ana uma escritora de sucesso, é possível 

reconhecer vestígios da filiação de pensamentos de filósofos, intelectuais e artistas que formaram a 

sua  identidade  autoral,  num  jogo  entre  as  leituras  escolhidas  e  a  escrita  assimiladora  que 

fomentaram a sua veia literária, marcadas pela intertextualidade. É possível relacionar os textos 

ensaísticos e a produção ficcional da autora também a partir do diálogo que ela, na condição de 

autora, estabelece com seus escritores, pintores, escultores, músicos e pensadores favoritos. Em Do 

outro mundo, assim como em outros livros destinados ao público mais jovem, a intertextualidade é 

bastante frequente,  a  exemplo das personagens Peter Pan, do escritor  James Matthew Barrie, e 

Huckleberry Finn, de Mark Twain. A utilização desse recurso, mais que demonstrar erudição, é uma 

tentativa de despertar no leitor o desejo de conhecer a obra referida, numa evidente demonstração 

de defesa da leitura. A autora justifica o emprego da intertextualidade da seguinte forma: “uma das 

técnicas que um autor pode utilizar para demorar-se ou diminuir a velocidade é a que permite ao 

leitor  dar  passeios  referenciais  [...]”  (MACHADO,  2004.p  43). Ana  Maria  revela  o  caráter 

intertextual  de seus  escritos  e  contribui  para consolidar  um dos mais  importantes  traços  que a 

moderna literatura infantil e juvenil brasileira assume. São poucas as vezes em que os textos de 

projeto  literário  tão  claramente  engajado  encontram  tempo  para  as  sutilezas  da  linguagem.  É 

possível extrair da novela  Do outro mundo  passagens que, possivelmente, seriam relacionáveis à 

vida da autora; nela, flagramos o diálogo entre o presente da escrita e o passado da escritora: “Tinha 

até quadros nas paredes – umas reproduções de gravuras antigas, de um certo Rugendas e um tal de 

Debret, que minha mãe encomendou em São Paulo.”(p.35). O excerto evidencia a intimidade da 

autora com a pintura, porque, além de escritora, ela também é pintora. 

A novela Do outro mundo, muito mais do que uma reflexão temática sobre a escravidão, 

constitui  uma  imagem  do  processo  de  evolução  intelectual  da  autora  através  das  reflexões  e 
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questionamentos das personagens sobre o ato de escrever e sobre a própria linguagem. É como se a 

realidade do texto ficcional surgisse de um espaço dentro do mundo exterior, como um jogo que se 

diferencia  do  princípio  de  realidade  referencial.  Com  esta  novela,  mais  uma  vez,  Ana  Maria 

comprova sua preocupação com a linguagem e com a criança, ela foge, como já mencionado, dos 

estereótipos  criados  para  a  literatura  infanto-juvenil  e  não  poupa  o  leitor  da  experiência  da 

crueldade quando ela julga que essa experiência é necessária para elaboração da narrativa:

[...]  os  escravos,  trancados  no  escuro  lá  dentro  da  senzala,  ouviram  a 
ordem:/-Pode jogar o óleo!/ Em seguida sentiram o cheiro. E logo sentiram 
o  calor,  viram o  clarão  do  fogo,  ouviram os  estalos  das  chamas  que  se 
espalhavam rapidamente, subiam pelo telhado de palha, despencavam em 
cima  deles  [...]  Queimar  todo  mundo  vivo.  Para  que,  pelo  menos,  a 
liberdade não fosse uma festa e ele não tivesse que encarar os olhares dos 
pretos livres. [...] Com o olhar perdido no vazio, as lágrimas escorrendo pelo 
meio do soluço, o espírito da menina [Rosário] só contava as sensações. O 
calorão,  a correria,  o atropelo,  os gritos, a dor.  [...]  -  Parecia que não ia 
acabar  nunca.  Mas  então,  de  repente,  acabou  –  conclui  ela.  -  Eu 
morri./Ficamos em silêncio. Ninguém conseguia se mexer nem dizer nada. 
Como deve ter ficado a senzala no final, só fumegando, com um monte de 
corpos carbonizados, irreconhecíveis. (p.71-3)

No fragmento citado, é perceptível o uso de inúmeros recursos estilísticos, a exemplo da 

sinestesia, que aparece em quase todo o fragmento, e de imagem poética como em: “Com o olhar 

perdido no vazio, as lágrimas escorrendo pelo meio do soluço, o espírito da menina só contava as 

sensações”(p.71); e outros momentos extremamente cruéis, como o parágrafo final da citação; o 

emprego do assíndeto, que nos traz uma sensação de angústia e de ansiedade, como se estivéssemos 

na senzala, acuados pelo fogo. 

A função estética da linguagem encontra-se espalhada por todo o texto:  “[...]  para falar 

alguma coisa e ver se quebrava aquela sensação de um pouquinho de medo que fica com a gente 

depois de um susto.”(p.39),“Parada junto à porta, com uma roupa comprida branca e um lenço ou 

turbante claro na cabeça, pretinha e descalça como se tivesse saído de uma das gravuras de Debret, 

estava uma menina mais ou menos da nossa idade.” (p.42), ou em “E entendi do que se tratava. Dor 

entranhada nas paredes da senzala, transpirando em lágrimas que escorriam pela alma, como se 

gritasse para que aquela memória não se perdesse e nada daquilo jamais pudesse voltar a se repetir.” 

Ou ainda  a  prosopopeia “línguas  de fogo comendo tudo que encontravam pelo caminho”(p.90. 

Grifos meus). 
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Num estilo pessoal e criativo, Ana Maria ousa aliar, na sua literatura, a racionalidade de uma 

linguagem acadêmica a uma linguagem acessível trazida da oralidade, seja para destacar uma ideia, 

seja  para transmitir  uma emoção,  construindo uma ponte com seus leitores  e  um diálogo mais 

íntimo consigo mesma. Nas palavras da autora: “Com grande tranquilidade a esta altura da minha 

experiência,  vou driblando os  pronomes  oblíquos de  terceira  pessoa  sem cair  na armadilha  do 

solecismo.” (2004, p.84). Assim, consegue conciliar o que, em princípio, parece se opor: o emprego 

de uma linguagem comunicativa que se nega ao hermetismo e o apelo a imagens poéticas que 

buscam o prazer estético.

Através da memória e da imaginação, a autora consegue articular experiências vividas e 

imaginadas e assim aproxima sua vivência de adulto do universo de expectativas da criança e do 

jovem. Tal facilidade explica-se pela artista criativa que guarda em si a criança de outrora e que se 

revela no texto que escreve. Ao se distanciar do acontecimento em busca da criação, o texto de Ana 

Maria provoca um estranhamento entre o que é (re)criado, ficção, portanto, e o mundo empírico. A 

experiência na infância serve ao propósito criativo em razão da afinidade inventiva entre a fantasia 

da menina e a criação da escritora, que busca, pela memória afetiva, resgatar momentos em que a 

brincadeira, a fantasia e o jogo eram elementos fundamentais à vida da criança Ana, estabelecendo 

um diálogo com a mulher que hoje busca, nessas experiências rememoradas, elementos necessários 

à criação artística. A relação entre a fantasia e o tempo é, em geral, muito importante na teoria 

freudiana. É como se a fantasia flutuasse entre o pretérito, o presente e o futuro, assim como nas 

obras de Ana. O trabalho mental se liga a uma impressão atual motivadora do desejo do sujeito, 

capaz de remetê-lo, pela lembrança, a uma situação pretérita causadora de prazer. Com as palavras 

de Freud:

Uma poderosa experiência  no presente desperta  no escritor  criativo uma 
lembrança de uma experiência anterior (geralmente sua infância), da qual se 
origina então um desejo que encontra realização na obra criativa. A própria 
obra revela elementos da ocasião motivadora do presente a da lembrança 
antiga. (FREUD, 1976, p. 156)

Na narrativa, o narrador nunca é o escritor, mas um papel por ele inventado, personagem 

de ficção sob cuja máscara o autor realiza suas fantasias; noutras palavras, o escritor pertence ao 

mundo real,  enquanto o narrador  pertence ao imaginário.  Ana Maria  afirma que muito do que 

escreve é “verdade”. O que significa ser “verdade”? A autora colhe do seu cotidiano e das leituras 

que  fez  elementos  para  a  sua  criação,  combinando-os  no  texto  de  variadas  formas  estruturais. 

Conforme Iser (1996), a combinação é um ato de fingir porque também essa combinação possui a 

caracterização básica, qual seja a transgressão de limites. Ao dar uma aparência de “verdade” ao 
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que escreve, Ana concretiza o imaginário, assim os limites traçados pelo fictício no texto ficcional 

são rompidos, a fim de assegurar a necessária concretude ao imaginário, com a qual ele se torna 

eficaz,  é  assim  que  se  produz  nos  destinatários  a  necessidade  de  controlar  a  experiência  de 

acontecimento do imaginário. É do fingir que emerge um imaginário da autora que se relaciona com 

a realidade do texto.

É infrutífero discutir se o que se diz na obra literária é verdadeiro ou falso, o mais razoável 

é  entender  que  as  afirmações  ficcionais  são  verdadeiras  dentro  da  própria  estrutura  da  obra 

ficcional; o que o narrador diz ser verdade, é inquestionável, não há o que duvidar: “[...] quando um 

fantasma diz  uma coisa  dessas,  a  gente  tem que acreditar  [...]”(p.81).  Umberto  Eco ilumina  o 

assunto: “A obra de ficção nos encerra nas fronteiras de seu mundo e, de uma forma ou de outra,  

nos faz levá-la a sério.”(1994,p.86) É a estrutura, teia anterior ao texto e não explícita na história,  

que possibilita a lógica narrativa e que dá um aval de verossimilhança à ficção; ela é necessária para 

que  tudo ganhe corpo.  Iser  (1996) complementa  essas  ideias  ao  afirmar que os  elementos  que 

existem  na  vida  real  também  permeiam  a  literatura.  Nesta,  entretanto,  a  articulação  desses 

elementos é organizada, mesmo não podendo ser totalmente fundamentada, um elemento serve de 

contexto para o outro. O fictício é a vertente intencional do autor, esta vertente se torna contexto 

para  o imaginário,  vertente  espontânea.  Estabelece-se,  assim,  o jogo,  um espaço de troca e  de 

expectativas. No caso da novela Do outro mundo, o jogo provoca suspense e mobiliza o imaginário 

da criança e/ou do jovem, levando-os  a  interagir  com o texto através  de sua imaginação.  Esta 

situação leva o leitor a embarcar no imaginário de Mariano, criação do imaginário de Ana Maria; 

em ambos a realização de desejos pessoais se dá mediante a fantasia de ser outro; no caso do leitor  

de  carne e  osso,  ainda  há a  possibilidade da  viagem na sua própria  imaginação aguçada pelas 

aventuras do protagonista. E não é com esse jogo que o leitor se encanta?

Em alguns momentos, a voz da autora cruza com a do protagonista/narrador, deixando o 

leitor em dúvida quanto à identidade do enunciador do discurso, fundem-se autor e narrador no 

corpo do texto. Volta e meia, surge uma voz que, furtivamente, se encena na narrativa de maneira 

desleal, tornando perceptível a distância entre essa voz autoral e o discurso do narrador ou das 

personagens. Segundo Oscar Tacca  (1978, p.86), quando essa separação de vozes é  “demasiado 

grande  e  apreensível”,  surge  a  certeza  de  uma intrusão  do autor;  ainda  que  o  discurso  pareça 

pertencer falsamente ao personagem, é possível entrever o autor dando-lhe corda para que diga o 

que este  último quer  que ele  diga. Essa voz que se denuncia pela  insistência  em que aparece, 

torna-se parte integrante da narrativa, parecendo por vezes impertinente: “[...]a gente não gostava de 
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ir  lá,  era  muito  escuro  e  lúgubre  (gostou?  Essa  palavra  eu  aprendi  num  livro  que  Elisa  me 

emprestou, e pensei que nunca ia usar. Se não gostar, pode escolher outras:  soturno, ameaçador 

também servem)”(p.22) ou neste outro fragmento: “Nunca pensei que podia ouvir esse verbo assim, 

conjugado na primeira pessoa e no passado, sem que fosse para alguém falar no sentido figurado– 

morri de rir, morri de medo, de vergonha, de susto[...]”(p.81-2) em que a intrusão aparece em forma 

de explicação; neste fragmento a intrusão surge para fazer uma correção: “Trisavô, como se diz 

corretamente.”(p.114); intrusão em forma de cobrança, desta feita a voz da autora se traveste como 

pensamento do protagonista acerca do livro, como se o livro se dirigisse a Mariano: “como é? olha 

que se não começar logo, não vai dar tempo, e o teste é na quarta-feira[...]” (12); intrusão como 

reflexão: “Aboliram mesmo? De verdade, geral? Em todo canto? Para sempre? [...] pessoal que 

estava trabalhando em algum lugar sem receber nada e sem poder sair, devendo ao armazém do 

patrão[...]”(p.101); intrusão como opinião:“- Absurdo[...] Vendeu a liberdade por um prato de feijão 

com arroz[...]”(p.86); intrusão do autor na fala da personagem, perceptível pela discrepância entre a 

linguagem adulta e a juvenil. Essas intrusões aparecem também no emprego de expressões próprias 

ao universo acadêmico: “[...]nessa linha de discussão[...]” (p.53), “[...]Não deixa de ser científico. O 

principio  da  causalidade[...]”  (p.59),  “[...]  Então,  pela  sua  teoria,  temos  mais  da  metade  [...]” 

(p.100), “-Podemos trabalhar com algumas hipóteses[...]”(p.103-4) Grifos meus. A voz autoral se 

insinua sobre os ombros do narrador, raras vezes emerge no discurso direto; quando ocorre, a saída 

encontrada para fugir à intrusão é recorrer à pesquisa ou à informação obtida de um adulto. Embora 

essa voz permita uma leitura também como um recurso metalinguístico, talvez necessária por se 

tratar  de  um livro  destinado ao público  mais  jovem,  como uma forma de  abertura  ao  texto,  é 

também  razoável,  numa  outra  perspectiva,  entendê-la  como  uma  intrusão  do  autor,  que  não 

consegue  se  calar  e,  ao  imiscuir-se  de  forma  incisiva,  essa  voz  ecoa  como se  cercasse  outras 

possibilidades de leitura, fechando-se àquela sugerida pela voz autoral. A autora projeta sua visão de 

mundo no narrador, que, por sua vez, a transfere para alguma personagem, a qual recria essa visão 

de mundo, deixando no leitor a impressão de que a personagem fala por si mesma.

Por se tratar de um narrador protagonista, ele se incorpora na primeira pessoa do discurso, 

participando  diretamente  do  enredo;  embora  mais  crítico  de  si  mesmo,  seu  campo de  visão  é 

limitado pela própria  condição de selecionador das lembranças,  que são pinçadas do passado e 

transportadas para o presente narrativo de forma fragmentada e,  por diversas vezes,  Mariano o 

admite: “- Mas eu estou contando com a ajuda de todos. Não sei se eu prestei bastante atenção para 

poder contar, se não vou me atrapalhar, me confundir, se vou esquecer alguma coisa [...] Você é que 

vai escrever [...] mas vai ser em nome de todo mundo.” (p.101) Assim, Mariano vai construindo 
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seus conhecimentos  paulatinamente,  de maneira  a  incorporar  as  informações,  para tirar  delas  o 

melhor proveito. A autora não apresenta respostas prontas, apenas pistas que auxiliam na solução do 

mistério. Mariano tem como ponto de partida a sua realidade, o seu mundo circundante e as relações 

de amizade nesse ambiente conquistadas. Embora Mariano seja o escolhido para escrever a história, 

as crianças trabalham em coparticipação, uma tendência contemporânea da valorização de grupos. A 

voz narradora se mostra mais consciente da presença de um leitor possível, num tom mais familiar e 

até de diálogo, numa perspectiva de interlocução, comum em tempos de “valorização da análise do 

discurso e também da pragmática”.  Todas as crianças do texto vivenciam a mesma experiência 

marcante de conviver com um espectro e com ele dividir angústias, preocupações e desejos, para 

retornarem à “realidade”, transformadas. Mariano não esconde a sua condição de transcritor, a fuga 

da autoria se justifica inclusive na coparticipação dos amigos na escrita e organização gráfica do 

texto; no final, chega a afirmar que os amigos (re)estruturaram ou praticamente (re)escreveram o 

livro.

Nesta novela, Ana busca recuperar um tempo em que ainda não havia se manifestado essa 

cisão entre o eu e o mundo. Nele floresce a (re)criação do passado, a infância, tempo mágico com o 

qual  é  possível um escritor  manter uma relação de intimidade.  A ambição “dos narradores” da 

novela Do outro mundo é, em essência, recuperar a totalidade de sua experiência vivida, mas tanto 

no universo ficcional, quanto na realidade, recuperar o pretérito comporta sempre um percentual de 

imaginação: as experiências de Mariano são marcantes e são guardadas na memória para serem 

narradas posteriormente: “Tenho certeza de que ouvir a menina dizendo ‘morri’, assim com essa 

naturalidade,  me  deu  um calafrio  daqueles.  Talvez  por  ter  entendido  de  repente  a  intensidade 

daquela experiência que estávamos vivendo, ao conversar com uma morta.” (p. 81-82). De igual 

forma, na história secundária, as lembranças de Rosário só podem ser trazidas à tona por meio das 

sensações, das correspondências de uma sensação presente análoga a outra passada, fazendo reviver 

as imagens de outrora que recria e que Mariano escreve: “[...] Com o olhar perdido no vazio, as 

lágrimas  escorrendo  pelo  meio  dos  soluços,  o  espírito  da  menina  só  contava  as  sensações.  O 

calorão, a correria, o atropelo, os gritos, a dor.” (p. 88) O processo de evolução criativa da escritora 

costura as narrativas numa espécie de linha espiral que, conduzida pela memória em movimentos de 

ir e vir, propicia um amálgama de diferentes versões de si mesma e do mundo, edificada no corpo 

da escrita.

As narrativas: principal e secundária trazem como pano de fundo as relações humanas e o 

conflito delas resultante, para discutir um tema central e importante que é a literatura e o processo 
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de formação do ficcionista. A história gera-se a si mesma como a escrita, construindo um universo 

inesgotável e, como tal, o poder da escrita conserva em si um aspecto inacabado, como algo que 

pode se travestir sob a forma de uma promessa ou de uma ameaça, num desabrochar que supõe algo 

por vir. Como perspectiva de vir a ser, a escrita assume-se como caminho, percurso de uma verdade, 

cuja essência está no devir. “Desconheço liberdade maior e mais duradoura do que esta do leitor 

ceder-se à escrita do outro, inscrevendo-se entre suas palavras e seus silêncios.” (QUEIRÓS, 1999, 

p. 23) Assim é que o leitor se delicia.

Nessa busca, em que o pretérito é (re)criado no presente narrativo via  autor, que o atualiza 

na voz do narrador, foi importante ficar atenta aos elementos que o próprio texto ofereceu à análise 

e que evidenciaram o processo de escrita da autora. Ana Maria manipula,  de forma engenhosa, 

detalhes  que  adquirem o  status  de  fato,  um permanente  diálogo  entre  as  imagens  da  infância 

resgatadas  pelas  lembranças  e  uma  imaginação  bastante  fértil,  que  a  mantém  em  constante 

produção.  Esses  eventos  da  vida  particular  manipulados  por  um  conjunto  de  processos 

linguístico-expressivos,  dentre eles a construção em abismo, a desliteralização da linguagem, a 

intertextualidade e a metalinguagem, revelam um alcance estético para além da mera representação.

Uma última palavra sobre o narrador inspirada em Oscar Tacca: como um mestre de mil e 

uma máscaras, o narrador esquivou-se pela narrativa, afastando-se a cada tentativa de aproximação 

de  análise;  quanto  mais  dele  pensei  conhecer,  quanto  mais  dados  acumulava  sobre  ele,  que 

pudessem me levar  à  sua apreensão,  maior  o  distanciamento  e  maior  o  número de disfarces  e 

máscaras  sob  os  quais  se  escondia  ou  que  eu  supunha  existir,  minhas  tentativas  beiraram  a 

contornos fugidios. Sei de Mariano o que está nas páginas de Do outro mundo, assim como sei da 

autora o que ela deixa de pistas na ficção, nos ensaios, em entrevistas, enfim pelos caminhos que se 

cruzam.

Divido com o leitor deste texto o trajeto que percorri pelas vielas da escrita de Ana Maria 

Machado na expectativa de que ele tenha sido capaz de revelar indícios de que, na novela Do outro  

mundo, a  autora  revisita  a  si  mesma.  Mas  aceitar que  este  pensamento  me  surja  como 

inquestionável e definitivo é, provavelmente, a pior forma de conhecê-lo, por isso atenho-me a uma 

das possibilidades de leitura desta obra que não pode ser pensada apartada do conjunto de criações 

que pertencem ao gênio inventivo de Ana Maria. 

Não precisas de responder às tuas questões. 
Precisas é de questionar as tuas respostas...
                                                         Andraz
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CAPITU – MEMÓRIAS PÓSTUMAS: crítica-ficção para jovens

Rosângela Aparecida Cardoso94

Jorge Alves Santana (Orientador)95 

Resumo: Esta pesquisa coloca no centro da discussão a obra de crítica-ficção machadiana intitulada Capitu – memórias  
póstumas,  de  Domício  Proença  Filho,  proveniente  da  produção  literária  contemporânea  para  jovens.  Partindo  do 
pressuposto de que, lidos à luz um do outro, os romances Capitu – memórias póstumas (1998) e Dom Casmurro (1899), 
de Machado de Assis, ampliam significativamente os horizontes de leitura do receptor juvenil brasileiro, contemplamos 
as estratégias narrativas de interação com os leitores e os procedimentos implicados no processo de escrita e leitura da 
literatura contemporânea de Proença, marcada pela relação intertextual. A substituição do personagem-escritor Dom 
Casmurro pela personagem-escritora Capitu leva-nos à problemática da metaficção, do autoquestionamento, bem como 
a outras questões relativas a essa problemática, ou dela decorrentes, tais como a da autoria, a do leitor e a da leitura, 
dentre outras. Nosso foco de interesse incide sobre essas questões e sobre a maneira como elas estabelecem conexões,  
configurando a narrativa metaficcional e o consequente redimensionamento da construção da personagem Capitu no 
romance  de Proença. Consideramos que a leitura de  Capitu – memórias póstumas  se abre para as características do 
jovem receptor, à medida que atualiza e revitaliza os procedimentos machadianos, valorizando e estimulando a recepção 
dialógica necessária para uma eficiente aproximação com a literatura. Dessa forma, este estudo discute o texto literário 
de Proença como veículo de instrumentalização do leitor em formação, visto que constitui um romance que aponta para 
o campo da investigação teórica e crítica, rumo mais recorrente da ficção desde os fins do século XX.      
Palavras-chave: Dom  Casmurro;  Machado  de  Assis;  Capitu  –  memórias  póstumas;  Domício  Proença  Filho; 
crítica-ficção machadiana

Leitores  de  perfis  os  mais  diversificados,  reiteradas  vezes,  ao  longo  de  décadas, 

argumentaram que a habilidosa dubiedade com que foram urdidas as filigranas narrativas de Dom 

Casmurro,  do  carioca  Machado  de  Assis,  na  construção  da  personagem  Capitu  solicitava 

veementemente um contraponto, por meio de uma reescrita da obra em que o narrador-autor Bento 

Santiago fosse substituído pela narradora Capitu. Finalmente, no ano de 1998, essa possibilidade se 

concretizou  com  a  publicação  do  romance  Capitu  –  memórias  póstumas,  do  carioca  Domício 

Proença  Filho,  com  a  narradora-autora  Capitu,  constituindo-se,  assim,  um  fertilíssimo  campo 

exegético que abarca a prosa brasileira  desde os  fins do século XIX até  a  contemporaneidade. 

Partindo  do  pressuposto  de  que,  lidos  à  luz  um  do  outro,  estes  romances  constituem  uma 

significativa  experiência  estética  para  o  receptor  juvenil  brasileiro,  abordamos  as  estratégias 
94 Doutoranda, Bolsista da CAPES; Universidade Federal de Goiás; Departamento de Estudos Linguísticos e Literários; 
e-mail: rosangelaacardoso@hotmail.com

95  Professor  Doutor;  Universidade  Federal  de  Goiás;  Departamento  de  Estudos  Linguísticos  e  Literários;  e-mail: 
jasantana1@uol.com.br

                                                           Sumário                                                     347



narrativas de interação com os leitores e os procedimentos implicados no processo de escrita e 

leitura da literatura contemporânea de Proença, marcada pela relação intertextual.   

A prática do escritor Proença ao discutir obras individuais prova a necessidade de uma 

dimensão sem regras,  mas  impossível  de  ser  ignorada:  o  leitor  insinua-se.  A começar  por  seu 

próprio título, o romance Capitu – memórias póstumas é um convite à leitura de  Dom Casmurro, 

bem como à leitura de Memórias póstumas de Brás Cubas. Nessa perspectiva, o objetivo geral da 

presente pesquisa é elucidar de que forma Capitu – memórias póstumas, proveniente da produção 

literária contemporânea, alarga os horizontes de leitura do receptor juvenil brasileiro. E os objetivos 

específicos são: estudar o projeto estético e ideológico dos romances Capitu – memórias póstumas e 

Dom Casmurro,  a fim de desvelar a recepção da personagem Capitu pela recente crítica-ficção 

machadiana, elaborada por Proença, atendo-se a discutir a problemática das noções de obra e de 

autor  no cerne da intertextualidade;  possibilitar,  a  partir  da recepção da personagem Capitu no 

romance  Capitu – memórias póstumas, a reflexão teórica acerca da forma híbrida deste romance, 

em que ficção e  crítica passam a  conviver,  questionando a  própria  natureza  do romance como 

gênero reconhecível; e analisar e confrontar a mudança do autor-narrador-protagonista em  Dom 

Casmurro para a autora-narradora-protagonista em Capitu – memórias póstumas, identificando as 

significações reiteradas e/ou as ressignificações engendradas em relação à personagem Capitu.

Dentro  da  linha  de  pesquisa  de  estudos  culturais  e  comparativismo,  este  trabalho  se 

fundamenta  nos  pressupostos  teóricos  de  Bakhtin  (1993),  Barthes  (1988),  Bourneuf  e  Ouellet 

(1976), Compagnon (1996), Hutcheon (1984, 1989), Jauss (1982) e Kristeva (1974).   

A exemplo  da  canadense  Hutcheon  em  Uma  teoria  da  paródia,  a  perspectiva  teórica 

adotada nesta pesquisa será dualista: simultaneamente formal e pragmática. Mesmo que a definição 

da paródia moderna comece por uma análise formal, é necessária a consciência dual do leitor do 

romance de voz dupla. Quando falamos de paródia não nos referimos apenas aos textos  Capitu – 

memórias  póstumas e  Dom  Casmurro que  se  inter-relacionam  de  certa  maneira.  Implicamos 

também uma intenção do romance de Proença de parodiar o romance de Machado, bem como as 

convenções,  e um reconhecimento desta intenção como capacidade de encontrar e  interpretar o 

texto de fundo na sua relação com a paródia.   

A produção  literária  de  Machado  de  Assis,  desde  o  século  XIX,  garante  êxito  para  a 

literatura brasileira em nível mundial. Dom Casmurro é o romance machadiano que mais repercutiu 

na  crítica  brasileira,  e  a  personagem Capitu  tornou-se  alvo  principal  de  muitas  polêmicas.  Os 

críticos literários, os escritores e os pesquisadores contribuem com a canonização da obra  Dom 
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Casmurro, fomentando discussões e diferentes leituras em torno de  Capitu. No âmbito da fortuna 

crítica machadiana acerca desta  instigante personagem feminina,  alguns nomes integrantes  são: 

Bosi (1999), Caldwell (2002), Cândido (1995), Coutinho; Sousa (1989), Gledson (1991), Gomes 

(1967), Jacques (1974), Lima (1981), Pereira (1955), Pereira (1999), Rodrigues (1985), Santiago 

(1978),  Schwarz  (1997)  e  Veríssimo  (1963).  O  romance  Dom  Casmurro –  caracterizado  pela 

reflexividade sobre o próprio código literário, pela autocrítica e pelo convite a uma maior maior 

participação do receptor na construção dos sentidos – problematiza a atividade narrativa e instaura 

ambiguidade  quanto  à  personagem Capitu  e  ao  seu  suposto  adultério,  possibilitando  múltiplas 

incursões hermenêuticas que, por sua vez, constituem convites à reescrita do lido.

 Assim, estabelecendo diálogo com a obra de Machado de Assis, autores constroem, em 

seus textos, diferentes personagens chamadas Capitu, dentre eles: Lygia Fagundes Telles e Paulo 

Emílio Sales Gomes no roteiro cinematográfico Capitu (1993), José Endoença Martins no romance 

Enquanto isso em Dom Casmurro (1993), Fernando Sabino no romance  Amor de Capitu (1998), 

Domício Proença Filho no romance Capitu – memórias póstumas (1998), Maria Velho da Costa na 

peça teatral Madame (2000), Dalton Trevisan no conto “Capitu sou eu” (2000), Moacyr Góes Filho 

no filme  Dom (2003), e Célio César Silva no conto “Celulares” (2009). De acordo com Souza 

(2005, p. 123), as obras  Capitu,  Amor de Capitu e  Capitu – memórias póstumas são leituras de 

Capitu que mais se aproximam da personagem machadiana.

Vale sublinhar que, entre a publicação do romance Dom Casmurro (1899) e a do romance 

Capitu – memórias póstumas (1998), transcorreu um século. Por isso, os momentos da discussão a 

ser desenvolvida contemplam os seguintes questionamentos: como a ficção e a crítica passam a 

conviver em Capitu – memórias póstumas e com qual propósito? De que forma as ressignificações 

da  Capitu  machadiana  se  constituem em diálogo  com as  tendências  estéticas  e  ideológicas  do 

contexto de produção da década de noventa do século XX? Cotejados os dois romances em questão, 

o que permanece invariante? Em que sentido a recepção dos romances de Machado de Assis e de 

Domício  Proença  Filho,  lidos  à  luz  um do outro,  enriquece  o  arcabouço cultural  do  leitor  em 

formação? 

Sob essa égide, o estudo demanda que consideremos a condição da mulher no século XIX, 

analisando  como  Capitu  se  insere  neste  protótipo  e  de  que  forma  o  domínio  masculino, 

característico da época do Segundo Reinado brasileiro, repercute na vida da personagem dentro do 

romance machadiano, considerando: o código de socialização estabelecido na Corte e nas principais 

cidades brasileiras (WERNECK, 1985); a função da mulher casada dentro do âmbito doméstico 
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(STOLCKE,  1982);  as  possíveis  perdas  de  poder  e  o  questionamento  da  própria  identidade 

masculina  que  a  interferência  da  mulher,  no âmbito  até  então  considerado só masculino,  pode 

representar para o homem (KEHL, 1996).

Capitu, se  for  lida  na  palavra  do  narrador-personagem,  é  uma  jovem  tão  casadoura, 

interesseira e volúvel como Virgília, de  Memórias póstumas de Brás Cubas, e Sofia, de  Quincas  

Borba. E, quando casada, perde a superioridade diante do marido, o Dr. Bento Santiago. Mesmo 

assim,  Capitu,  com sua  objetividade  e  sua  autonomia  de  pensamentos  e  atitudes,  representa  a 

insubordinação  ao  domínio  machista  cultivado  pela  rígida  sociedade  do  seu  tempo.  Seu 

posicionamento revela a ruptura com os valores internalizados nas mulheres suas contemporâneas e 

que só muito mais tarde começarão a ser substituídos.

A presença de Machado de Assis está de todo arraigada na prosa do século XX. Reiteradas 

vezes arma-se a promotoria ou a defesa para desvendar o enigma Capitu. Por sua vez, o romance 

Capitu  –  memórias  póstumas,  de  Proença,  constitui  um  contraponto  do  texto  machadiano, 

recorrendo à autodefesa de Capitu,  num jogo de cumplicidade e negação do enigma Bentinho, 

promovendo deslocamentos instigantes em relação à trama de Dom Casmurro.

Quanto a mim, custa-me crer  no que diz  no derradeiro capítulo,  quando 
insinua que não conseguiu ‘esquecer a primeira amada de seu coração’. É 
mais um estratagema para ganhar os favores da opinião. A última avaliação 
é a que conta, até porque anula a primeira; usa a velha tática de apoiar-se no 
texto bíblico para tentar convencer o leitor de minha infidelidade e que estas 
e  todas  as  más  qualidades  que  me  atribui  faziam  parte  de  minha 
personalidade, desde sempre [...] (PROENÇA, 2005, p. 280).

E, ao término deste meu relato, se você se lembra bem do Bentinho menino, 
há de concluir comigo – e gloso as palavras dele – que o fruto que estava 
dentro da casca era o Dr. Bento Santiago. Que a casmurrice e a solidão lhe 
tenham sido leves [...] (PROENÇA, 2005, p. 281, grifo nosso).

 Uma  densa  rede  de  memórias,  que  incorpora  alusões  muito  significativas,  integra  a 

crítica-ficção machadiana. Bentinho, Capitu, Brás Cubas, Quincas Borba, Conselheiro Aires e D. 

Carmo,  personagens  machadianas,  ganham autonomia  e  coparticipam no  universo  ficcional  de 

Capitu  –  memórias  póstumas,  que  inclui  Aurélia  Camargo,  personagem de  José  de  Alencar,  o 

pioneiro criador dos perfis de mulher na nossa literatura.

Ficamos  amigos,  ele  [Brás  Cubas],  eu  [Capitu]  e  o  senhor  Quincas  Borba,  o 
filósofo,  um  homem  extraordinário,  não  tão  louco  como  alguns  pensam  e 
escreveram. Afinal, somos criaturas da mesma pessoa, diante de quem, confesso, 
fico dividida, talvez por força da ambiguidade do seu texto: ao mesmo tempo que o 
admiro, há um lado meu que o rejeita. Ele é o grande responsável por tudo o que 
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me aconteceu. Devo-lhe minhas tristezas, minhas alegrias; devo-lhe a fama que, 
modéstia à parte,  acabei  granjeando.  Mas a  ele  coube também a construção da 
imagem negativa que me foi atribuída. A ele e,  a bem da verdade, a uns tantos 
críticos de nomeada que se debruçaram sobre a minha história; alguns dentre eles 
me tiveram por frívola, outros, felizmente, nunca aceitaram a palavra do filho de D. 
Glória. Sou-lhes grata, ao fim e ao cabo, do fundo do meu coração (PROENÇA, 
2005, p. 11).

Neste lugar de além-túmulo todos temos de assumir uma missão. A mim me foi 
dado trabalhar na direção da afirmação do discurso da mulher. Confesso-lhes que 
fiquei surpresa, quando fui notificada da incumbência. Por que eu? Disseram-me 
que  era  por  força  dos  altos  desígnios  e  da  minha  personalidade  forte.  Aceitei. 
Curiosamente, tive como companheira e leitora de fé, a Aurélia, Aurélia Camargo, 
que eu não conhecia e por quem logo me afeiçoei, uma mulher de rara distinção e 
encanto! Ela também teve problemas, antes e depois do casamento. Com um certo 
Seixas.  Sua história,  como a minha,  também foi  contada,  ainda que apenas em 
parte, segundo seu próprio testemunho. Por um senhor chamado José de Alencar. 
Só que carregada de concessões, ela até que tentou afirmar-se, mas os tempos eram 
outros.  ‘–  Tive  que  ceder,  minha  amiga;  Deus  sabe  o  quanto  me  custou’ 
(PROENÇA, 2005, p. 12).

A proposta do autor Proença é a de conceder voz e vez a Capitu, para que ela narre, depois 

de morta, com seu ponto de vista, como foi sua vida ao lado de Bentinho, à luz do próprio texto de 

seu ex-marido, visto que o Dr. Bento Santiago admitiu por escrito que, ao buscar encontrar-se na 

memória, acabou faltando-se a si mesmo. Capitu relata que aprendeu com seu irmão Brás Cubas “as 

artes da narrativa além-tumular” (PROENÇA, 2005, p.11). Segundo ela afirma, seu livro resulta da 

análise das palavras e das intenções de Bento Santiago e do cumprimento da missão que lhe foi 

confiada no lugar de além-túmulo: o da afirmação do discurso da mulher. A erudição de Capitu,  

evidenciada em seu discurso, teria sido sedimentada no período em que ficou exilada na Suíça: “Eu 

li muito” (PROENÇA, 2005, p. 273).

Troquei idéias com Brás Cubas, Quincas Borba e o Conselheiro; o filósofo 
advertiu-me  que,  nesta  preocupação  com  a  opinião,  eu  estava  a 
identificar-me com a família  Santiago; concordou o Conselheiro Aires,  e 
todos eles coincidiram num ponto de vista:  eu devia o meu texto a mim 
mesma e às mulheres de todos os tempos; não era justo que um discurso 
como o  do  meu  ex-marido  se  eternizasse,  sem qualquer  contestação,  na 
magia da arte; e mais me fora confiada uma missão: eu havia de cumpri-la. 
Aurélia foi mais pessoal:  faça-o por mim, amiga,  e  por todas as minhas 
contemporâneas (PROENÇA, 2005, p. 228).

Nesse sentido, a proposta deste estudo é investigar a presença da teoria e da crítica literária  

contemporânea na urdidura ficcional de Proença (2005, p. 13), posto que o discurso de Capitu: “[...] 

se [meu ex-marido] souber desta minha narrativa, por certo, ao lê-la, poderá cuidar até, quem sabe, 
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que a obra é dele. Não me importo. O texto é a morte do autor”, dialoga com o ensaio “A morte do 

autor”, de Barthes (1988, p. 65): “Desde que um fato é contado para fins intransitivos [...] produz-se 

um desligamento, a voz perde sua origem, o autor entra na sua própria morte, a escritura começa”, e 

com o texto “Quem reivindica a alteridade?”, de Spivak (1994, p. 188): “a escritura é uma posição 

em que a  ausência  do  autor  na  trama é  estruturalmente  necessária”.  Dessa  forma,  importa-nos 

discutir o texto literário de Proença como veículo de instrumentalização do leitor em formação, uma 

vez que Capitu – memórias póstumas aponta para o campo da investigação teórica e crítica, rumo 

mais recorrente da ficção desde os fins do século XX.      

Tudo acontece no texto, com o texto e, até por isso, com a incorporação de um texto em 

outro.  A dialogia está  nos acontecimentos  construídos pela  língua.  A intertextualidade,  conceito 

criado  por  Kristeva  e  retirado  do  dialogismo  bakhtiniano,  que  a  inspirou  nos  seus  estudos 

intertextuais, é uma espécie de escrita de representação que tensiona e questiona as noções de obra e 

de autor.  Considerando a teoria de Kristeva (1974, p.  64) de que “todo texto se constrói como 

mosaico de citações, todo texto é absorção e transformação de um outro texto”, um dos focos de 

interesse da investigação incide no fato de que a narradora-autora de Capitu – memórias póstumas 

reutiliza  citações  veiculadas  pelo  narrador-autor  de  Dom Casmurro,  de  forma  a  imprimir-lhes 

abordagens  discursivas  diametralmente  opostas.   A teoria  de  Hutcheon  (1989)  sobre  a  paródia 

esclarece este procedimento, pois, como afirma Weinhardt (2003, p. 322), Domício Proença Filho 

preferiu construir a diferença na repetição, apresentando a variedade da paródia reverente.

Ainda considerando a escrita como exercício da intertextualidade, pretendemos perscrutar, 

na  materialidade  do  texto  Capitu  –  memórias  póstumas,  as  marcas  do  sujeito-autor,  que  é, 

concomitantemente,  leitor  de  textos  outros.  Nesta  perspectiva,  segundo  Compagnon  (1996,  p. 

37-38), o sujeito da citação é uma personagem equívoca que tem simultaneamente algo de Pilatos 

(delator  de outros discursos  e  de outros sujeitos)  e  de Narciso (solicitante  de reconhecimento). 

Assim, as aspas designam uma reenunciação, ou uma renúncia a um direito de autor, operando uma 

sutil divisão entre sujeitos.  Consideramos ser este o caso a que se refere a personagem-escritora 

Capitu, no excerto transcrito a seguir:

Não  há  como  fugir  dos  fatos.  Vivemos,  eu  e  Bentinho,  uma  realidade 
comum,  em  vários  aspectos  relatada  no  seu  livro.  Ao  retomá-la, 
reproduzirei,  com frequência  e  por  vezes  literalmente,  passagens  de  seu 
texto, para que não me acusem de falsear o que aconteceu, e, sempre que tal 
ocorrer, situarei, para maior destaque e para garantia de distanciamento, suas 
palavras entre aspas. Prefiro assim até porque ficarão bem mais evidentes as 
minhas ponderações. Longo foi o tempo que fui sendo julgada sem direito 
de  defesa.  E  apenas  na  palavra  do  outro.  Por  isso,  tenho  por  legítimo 
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valer-me dela  para melhor dilucidá-la.  Mesmo com o risco da paráfrase. 
Retomemos,  pois,  o  relato  do  meu  agitado  companheiro  de  quintal  [...] 
(PROENÇA, 2005, p. 15-16).

O itálico é narcisista e marca o paradoxal, o que está à margem da opinião comum, uma 

insistência ou supervalorização do autor, uma reivindicação da enunciação (“estou mais presente no 

itálico do que em qualquer outro lugar”), como se evidencia, por exemplo, no término do relato de 

Capitu, no romance de Proença (2005, p. 281; grifo do autor): “Faço minhas, por fim, as palavras do 

salmista e deixo-as à sua meditação:  E as suas línguas perderam a força, voltando-se contra eles  

mesmos. Todos os que os viam ficaram assombrados (Davi, salmo 63)”. 

Em cada um dos romances: Memórias póstumas de Brás Cubas, Dom Casmurro e Capitu –  

memórias póstumas, a vida é um livro. Recordá-la é também relembrar o lido. A memória efetua 

transformações e ligações insuspeitadas pelo consciente e assim também se realizará o trabalho 

intertextual, alterando textos, buscando símbolos. 

De acordo com Passos (1996, p. 15), em seu estudo sobre as citações e as referências no 

romance machadiano Memórias póstumas de Brás Cubas, uma das tarefas da crítica, que alarga a 

compreensão do fenômeno estético e propicia o resgate do chão cultural do narrador, consiste em 

“revelar, a cada momento, o estimulante jogo de que cada um de nós pode fazer parte, desde que 

conheça cada fonte e possa apreender as insuspeitadas relações criadas, ao longo do romance”.

No que concerne à metaficção, cabe enfatizar que o defunto-autor de Memórias póstumas  

de Brás Cubas e a defunta-autora de Capitu – memórias póstumas fazem-se críticos, visto que cada 

um deles lida conscientemente com elementos formais e conteudísticos na narração de sua própria 

existência, ao transformá-la em livro, ao mesmo tempo em que é irônico com os profissionais da 

crítica. A ambiguidade faz parte do jogo, posto que, mortos, Brás Cubas e Capitu revelam suas 

vidas, respectivamente no romance machadiano e no romance de Proença, com máscaras e sem 

elas.  Em  Memórias  póstumas  de  Brás  Cubas,  “o  intertexto  se  perfaz,  estabelecendo  relações 

especulares e metalinguísticas a indicarem o teatro [...], com a característica peculiar de ser um 

simulacro de segunda instância,  pois a ficção se espelha em outra ficção,  cuja origem está nas 

máscaras” (PASSOS, 1996, p. 67). Em Capitu – memórias póstumas, esse âmbito inclui a citação da 

citação,  no  caso  da  citação  da  peça  shakespeariana  Otelo feita  pelo  narrador-autor  em  Dom 

casmurro, que reaparece no discurso da narradora-autora em  Capitu – memórias póstumas, para 

receber nova versão: “Na peça de minha vida, Otelo e Iago eram a mesma pessoa” (PROENÇA, 

2005, p. 260).
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Penso, quando escrevo estas linhas: no fundo, será que ele ainda me amava, 
como Otelo amara Desdêmona? Ou não era amor o que por mim sentira? Ou 
o diabo era aquele Iago que trazia acalentado dentro da alma? [...] Ou tudo 
isso é só literatura? Como é que alguém que decidiu tirar a própria vida 
permite-se, num momento em que devia estar transtornado, lembrar-se de 
Catão e resolver ler, como ele o fez, um livro de Platão? [...] E ler Plutarco, 
francamente! Não tinha nada a ver. Procurou o livro [...] que supostamente 
lhe traria coragem. Não tinha quem decidisse por ele, fisicamente, buscou os 
escritores [...]. E o olhar que lançou à foto de Escobar? Nem Shakespeare 
seria  tão  teatral,  mesmo  porque  o  Bardo  conhecia  a  justa  medida  da 
tragédia;  a  não  ser  que  quisesse  compor  uma ópera  bufa...  (PROENÇA, 
2005, p. 261-262).

O emprego do termo metaficção é recente, todavia sua prática é antiga, pois já ocorre em 

Dom Quixote,  de Miguel  de Cervantes,  publicado em 1605 e considerado o primeiro romance 

moderno por alguns críticos. De acordo com Waugh (1984, p. 6), “o menor denominador comum da 

metaficção é simultaneamente criar uma ficção e fazer uma declaração sobre a criação daquela 

ficção”. São esses dois processos, já existentes em Dom Casmurro – pois, como bem o esclarece a 

concepção do crítico português Baptista (2003, p.430), “Dom Casmurro é o paradigma da ficção do 

livro na ficção de Machado de Assis, o romance a solicitar privilegiadamente, porque é aquele que 

mais radicalmente solicita o livro e a questão do livro” –,  que em  Capitu – memórias póstumas 

ocupam,  juntos,  uma tensão  formal  que  tenta  eliminar  a  distinção entre  criação e  crítica:  “Ao 

colocar, entretanto, o ponto final no meu texto, fiquei, como todo iniciante, um pouco insegura; sou 

uma  mulher  do  século  XIX.  Quem  me  encorajou  foi  a  palavra  do  Conselheiro  Aires  [...]. 

Lembro-me ainda  de sua orientação,  ao  ler  os  primeiros  capítulos:  [...]”  (PROENÇA, 2005,  p. 

12-13).

Conforme Perrone-Moisés (1979, p. 214), é necessário eliminar a fronteira discursiva e a 

fronteira textual para que haja uma verdadeira intertextualidade. A fronteira discursiva é abstrata, 

refere-se aos gêneros discursivos e tem como função separar o discurso poético e o crítico, ao passo 

que a fronteira textual demarca os direitos do autor, de propriedade. Consideramos que, em busca 

de novas formas de expressão, Proença rompe as mencionadas fronteiras. Em Capitu – memórias  

póstumas é  apresentada  ao  leitor  uma  crítica-ficção,  elaborada  por  um  crítico-escritor  ou 

escritor-crítico, em que se estabelece um verdadeiro diálogo entre o discurso crítico e o discurso 

poético,  que  se  entrelaçam na  tessitura  do  discurso  da  narrativa.  E  assim se  realiza  o  circuito 

comunicativo literário, pois, de acordo com a estética da recepção de Jauss (1982), o produtor é 

também um receptor quando começa a escrever. 
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Portanto,  o romance  Capitu – memórias póstumas comporta três  personas – o leitor,  o 

crítico e o escritor – com uma voz única na narrativa. Neste âmbito, as considerações engendradas 

por Perrone-Moisés (1998, p. 5-27) acerca da linhagem de escritores-críticos na tradição literária 

ocidental mais recente (Jorge Luís Borges, Octavio Paz, Haroldo de Campos, etc.) convida-nos a 

instigantes reflexões. A correlação escrita e leitura, priorizada pelos teóricos da literatura desde o 

século XX, é fundamental para a nossa investigação acerca do escritor Domício Proença Filho na 

posição de leitor, visto que suas leituras ativas são prolongadas, por escrito, em novas obras, dentre 

elas,  em  Capitu  –  memórias  póstumas.  Neste  contexto,  Proença  é  leitor  que  se  torna  escritor, 

definindo o futuro das formas e dos valores.

Proença torna-se um escritor-crítico, porque desenvolve, paralelamente às suas obras de 

ficção,  textos  de  tipo  crítico.  Escrevendo  a  respeito  das  obras  de  seus  predecessores  e 

contemporâneos, a crítica de Proença, além de apresentar a finalidade da crítica institucional, que é 

a de orientar o leitor, visa a elucidar sua própria atividade e, sobretudo, a estabelecer critérios para 

nortear sua própria escrita presente e futura.

Cabe-nos sublinhar a relevância particular das escolhas críticas como valorações dinâmicas 

do passado, posto que as obras lidas instigam as respostas do escritor-crítico Proença, seja por meio 

de  discursos  críticos,  seja  por  meio  de  suas  próprias  obras  –  respostas  articuladas  às  obras 

anteriores. Proença, de certa forma, reescreve a história literária; a seleção de sua própria tradição 

configura uma proposta de novos cânones e a prática de formas particulares e mais complexas de 

intertextualização. Enfim, este fenômeno do escritor-crítico Proença, que convoca o passado ao seu 

momento presente, movido pela premência de uma escolha que situe, oriente e valorize sua própria 

práxis em  Capitu  –  memórias  póstumas,  leva-nos  a  refletir  sobre  os  valores  da  modernidade 

presentes no referido romance.

Domício Proença Filho pratica a intertextualidade crítica, em Capitu – memórias póstumas, 

no texto introdutório “Data Vênia”; na declaração de que o “texto-base usado para as transcrições e 

referências” (2005, p. 10) é  Dom Casmurro, de Machado de Assis; na introdução de comentários 

frequentes sobre elementos e/ou aspectos diversos de sua narrativa e da narrativa de Machado de 

Assis.

[...]  Familiarizei-me,  ao  longo  do  tempo,  com  a  crítica  do  texto  [Dom 
Casmurro];  poucos,  muito poucos,  escapam das bem trançadas  linhas  do 
libelo condenatório; no máximo, concedem à ré o beneplácito da dúvida: 
convertem-na num enigma indecifrável, seu atributo consagrador.
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Eis que, diante de mais um retorno ao romance, veio a iluminação: por que 
não dar voz plena àquela mulher, brasileira do século XIX, que, apesar de 
todas as artimanhas e maquiavelismo do companheiro, se converte numa das 
mais fascinantes criaturas do gênio que foi Machado de Assis.

A empresa  era  temerária,  mas  escrever  é  sempre  um  risco  [...]  (texto 
introdutório “Data vênia”; PROENÇA, 2005, p. 9).

Texto-base  usado  para  as  transcrições  e  referências:  Machado  de  Assis. 
Dom  Casmurro.  Rio  de  Janeiro,  Instituto  Nacional  do  Livro.  Comissão 
Machado de Assis, 1969 (texto antecedente ao capítulo I; PROENÇA, 2005, 
p. 10).

O que eu não aceito também é o estratagema de que, como bom advogado, o 
casmurro  do  Engenho  Novo  se  vale  para  induzir  o  posicionamento  dos 
leitores. Pois não é que a essa judiciosa ponderação, ele alia uma reflexão 
sobre  Otelo, a peça de Shakespeare? [...] Foi o que ele, em parte, acabou 
fazendo no seu libelo contra mim. Só que mudou a verdade dos fatos. Não 
conseguiu, entretanto, ir para a cama como o seu espectador desejado: presa 
do ciúme crescente, amargou a perda e a frustração, foi uma vítima de si 
próprio.  Culminou  sendo um Iago de  si  mesmo,  mas  um Iago,  ele  sim, 
dissimulado, como o seu próprio nome indicia, um santo Iago, ainda que 
santo do pau oco (PROENÇA, 2005, p. 144-145).

Quanto à intertextualidade poética, Proença a pratica dialogando com  Dom Casmurro  e, 

em uma relação de igualdade, dialogando com textos de diversos autores, sem precisar declarar o 

nome do texto e do autor, como ocorre em relação ao conto machadiano “A igreja do diabo”, ao 

qual alude apenas na passagem: “A capa da virtude deixava ver a franja escondida” (2005, p. 140); 

e como também ocorre em relação ao romance machadiano  Memórias póstumas de Brás Cubas: 

“[...] eu era uma jovem do meu tempo, educada para servir ao senhor seu marido, e não era sem 

muito esforço que procurava um mínimo de espaço. Brás [...] comentou, a propósito, que eu deveria 

ter conhecido Virgília: ‘Você teria aprendido muito com ela, tenho certeza’” (2005, p. 236), e à 

ficção machadiana em geral: “Lembro-me ainda de sua orientação [a do Conselheiro], ao ler os 

primeiros capítulos: – [...] Evite também aquelas nossas conhecidas rabugens de pessimismo e não 

assuma os rigores da aridez nem os excessos da galhofa: não é o caso” (2005, p. 13). Contudo, essa 

forma didática de que nos valemos para a apresentação dos discursos existentes – o crítico e o 

poético – tem por objetivo precípuo ressaltar  a intertextualidade crítico-poética,  evidenciada no 

último exemplo, em que há uma alusão às características inerentes ao escritor Machado de Assis.

Desse modo, no romance Capitu – memórias póstumas temos uma ruptura entre a fronteira 

da crítica e a da ficção que questiona a própria natureza do romance como gênero reconhecível. 

Afinal,  o  romance é  um gênero  em processo,  que  se inscreve no tempo presente,  o  tempo do 

inacabado (BAKHTIN, 1993, p. 427; BOURNEUF; OUELLET, 1976, p. 294).
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E, onde quer que ele [Bento Santiago] esteja, que nunca o encontrei por 
aqui, se souber desta minha narrativa, por certo, ao lê-la, poderá cuidar até, 
quem sabe, que a obra é dele. Não me importo. O texto é a morte do autor. 
Eu e  você  sabemos  quem escreveu o livro.  É  o que  conta  (PROENÇA, 
2005, p.12-13).

[...] Não, Bentinho não me convence como poeta; prosador, acabou sendo, 
por força do que aconteceu conosco. E podia ter sido mais feliz na poesia; 
afinal, aquele senhor que está por trás de tudo deixou dois sonetos altamente 
representativos e belíssimos; a propósito, acredito que, ainda nesse caso, ele 
estava usando a sua conhecida ironia...  O conceito de criação poética de 
Bentinho é, aliás, sintomático e vem ao encontro dessa opinião: [...] admitir 
que compor um soneto é ‘dar-lhe uma idéia e encher o centro que falta’ é de 
uma indigência mental e literária de dar dó e que eu só posso admitir como 
sendo,  de fato,  um exercício sutilmente irônico.  Daquele senhor,  é  claro 
(PROENÇA, 2005, p. 118-119).

Em Capitu – memórias póstumas, os mecanismos pelos quais a narrativa se constitui e se 

constrói  são  explicitados  ao  leitor,  mostrando-se  como  ficção  e  exigindo  do  leitor  sua 

coparticipação  no  processo  de  construção  dos  sentidos  da  narrativa,  pois,  conforme  Hutcheon 

(1984, p. 39), a narrativa metaficcional deve ser considerada como uma mimesis do processo. 

Veja  você  o que  pode o tempo da  narrativa:  feito  e  aceito  o pedido no 
capítulo anterior, neste D. Glória, para tranquilidade do sempre angustiado 
Bentinho,  culmina  por  nos  dar  a  sua  bênção,  repetindo,  por  mera 
coincidência, a mesma frase que Bentinho aproveitara de Shakespeare e que 
atribuíra  a  uma boa fada:  ‘Tu serás feliz,  meu filho!’.  Tu e  não vocês... 
(Quando lhe mostrei este capítulo, o Conselheiro sugeriu que eu retirasse 
essa  última  frase,  por  amarga,  ressentida  e  prejudicial  à  minha 
argumentação; discordei.) (PROENÇA, 2005, p. 203).

A personagem-autora Capitu interroga-se sobre a validade das formas que emprega no 

processo de construção do romance, demandando que o leitor o reconheça como ficção e se engaje 

em sua  “co-criação”.  Trata-se  de  uma tática  arriscada,  a  que  o  escritor  Proença  alude  em seu 

romance: “Escrever é risco e jogo” (2005, p. 228).

Permito-me  uma  confidência:  momentos  houve  em  que,  após  a  minha 
decisão de escrever este livro, quase desisti. Valeria a pena? [...] talvez eu 
cometesse um juízo injusto, tal a ambivalência do pronunciamento do meu 
ex-marido.  Quem sabe  o  meu silêncio  me fosse  mais  favorável?  Somos 
todos na linguagem. Ao assenhorear-se de minha fala ele me atribuiu tal 
laconismo e  contenção,  pintou-me de  tal  forma,  que  me  converteu  num 
mito, num enigma, numa figura sedutora. E mais: tinha por trás dele a arte 
daquele senhor.  E se a  minha fala  acabasse contribuindo para a  diluição 
dessa  imagem,  transformando-me  apenas  numa  mulher  ou  numa  velha 
senhora ressentida, tão vitimizada quanto o meu algoz? Talvez algum dos 
seus  leitores  até  se  permitisse  negar-me:  não,  esta  não  é  a  imprevisível 
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Capitu  de  Bentinho  Santiago,  o  D.  Casmurro  do  Engenho  Novo... 
(PROENÇA, 2005, p. 227-228).

A década de noventa do século XX é um momento em que criar passa pela metaficção e 

pela atividade da paródia, da volta crítica a textos literários consagrados, devido ao reconhecimento 

de que a originalidade ou a unidade autoral é um mito, e pelo desejo de refletir criticamente acerca 

da própria história literária.

Esclareço,  desde logo, que a  marca do seu temperamento [de Bento]  foi 
sempre a ambiguidade. Sua vida, como seu texto, o comprovam à saciedade. 
Ele nunca se encontrou. Não me estranha, portanto, a afirmação de que o 
seu fim evidente, com a publicação de sua obra, era, literalmente, ‘atar as 
duas pontas da vida e restaurar na velhice a adolescência’. Não o conseguiu, 
ele mesmo concorda. Faltou-se a si mesmo. Boa desculpa, para tentar mover 
a  credibilidade  do  leitor.  Conheço-o  bem.  Outro  era,  na  verdade,  o  seu 
objetivo  primeiro  e  sub-reptício:  ele  buscava  livrar-se  da  culpa  e  da 
responsabilidade. Inseguro, alguém tinha que ser culpado do seu fracasso 
existencial. Eu fui a escolhida [...]. E ele atuou com sutileza, dissimulação e 
estilo  trabalhado.  Há  que  reconhecê-lo.  A tal  ponto  que  o  seu  texto  se 
consagrou  como  exemplar.  E  mais:  passou  aos  leitores  uma  visão 
enigmática da minha personalidade. O que não era difícil: afinal, ele nunca 
me  conheceu  em  profundidade  [...].  Por  outro  lado,  e  é  o  que  mais 
entristece,  pintou-me  o  caráter  de  modo  deletério,  como  interesseira, 
pragmática e calculista. E assumiu, o que seria curioso, se não fosse grave, a 
minha palavra. Repassarei o percurso traçado em seu discurso narrativo. O 
meu  fim,  mais  que  evidente,  neste  livro,  é  demonstrar  a  injustiça,  a 
esmagadora injustiça do seu julgamento, a falta de sustentação do seu libelo 
acusatório. Não me julgo, exponho-me. Tenho esse direito.

Retornemos pois àquela mesma tarde de novembro, jamais esquecida pelo 
filho de D. Glória e tão reveladora para o meu sonho de menina e moça [...]” 
(PROENÇA, 2005, p. 14-15, grifo do autor).

Diante  do  exposto,  consideramos  que,  embora  as  duas  obras  em  estudo  apresentem 

divergências relevantes quanto a questões estéticas e ideológicas,  Capitu – memórias póstumas 

instaura  uma  convergência  significativa  em relação  a  Dom Casmurro,  posto  que,  rompendo  a 

fronteira discursiva e a fronteira textual, redimensiona a construção da personagem Capitu, sem, 

contudo,  retirar  a  aura  de  dubiedade  que  a  consagrou,  alcançando,  assim,  a  verdadeira 

intertextualidade.  Afinal,  assim como Bento  Santiago em  Dom Casmurro,  Capitu  em  Capitu  –  

memórias  póstumas  é  uma narradora autodiegética  com intuitos  de evocação autobiográfica ou 

memorial.  Portanto,  sob  o  signo  da  ambiguidade, o  jovem  leitor  do  romance  de  Proença  é 

convidado a coparticipar  no processo de construção dos  sentidos  da narrativa,  confrontando os 

pontos de vista  de Capitu e de Santiago. 
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O romance  Dom Casmurro  supõe  um leitor   “maduro”,  visto  que  os  acontecimentos 

exteriores são considerados somente na medida em que revelam o interior.  E é justamente esta 

densidade psicológica e filosófica que costuma afastar o leitor adolescente. A impressão corrente de 

que este texto machadiano é muito “parado” deve-se ao hábito de leitura de obras centradas na ação 

exterior:  folhetins,  romances  de  aventura,  romances  policiais,  narrativas  de  complicação 

sentimental,  à  maneira  dos  filmes  de  sucesso  comercial,  das  novelas  de  TV e  dos  best-sellers 

americanos. No entanto, Machado é sempre um convite à reflexão e um caminho imprescindível à 

formação de um gosto literário mais denso. 

Cumpre-nos  ressaltar  que  Capitu  –  memórias  póstumas  constitui  um  veículo  de 

instrumentalização  do  leitor  em  formação,  visto  que  atualiza  e  revitaliza  os  procedimentos 

machadianos, abrindo-se para as características do jovem receptor. Com este procedimento, a leitura 

do romance Capitu – memórias póstumas valoriza e estimula a leitura do romance Dom Casmurro. 

E assim, lidos à luz um do outro,  realiza-se a recepção dialógica necessária para uma eficiente 

aproximação com a literatura. 

Indubitavelmente, nossa discussão sobre a obra literária contemporânea juvenil  Capitu – 

memórias póstumas representa uma contribuição significativa para a área de Estudos Literários no 

Brasil, pois permite um maior entendimento e reconhecimento da instigante literatura de Machado 

de Assis, a partir da releitura de Capitu engendrada pela crítica-ficção machadiana, integrada pelo 

romance de Domício Proença Filho.
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POR QUE USAR OTEXTO LITERÁRIO EM SALA DE AULA

Vanilde Gonçalves dos Santos Leite96

Rogério Santana – FL/UFG (Orientador)

Resumo: O presente trabalho pretende tecer considerações acerca da necessidade da leitura em geral, e em especial a  
leitura  de  textos  literários,  pois  concebemos  que existe  uma  relação  entre  autor  e  leitor  resultando  numa  maior 
compreensão do mundo, do próprio leitor e dos diferentes níveis desta relação para construir os sentidos dos textos  
literários, estando todos os elementos envolvidos nesse processo situados num momento histórico-social específico. 
Este trabalho destaca o aluno-leitor assumindo papel ativo na sua própria formação ética, moral e cidadã mediada pelo  
trabalho do professor de literatura.  Este estudo faz também reflexões sobre o papel  da leitura de textos  literários, 
atuando  sobre  as  vontades  e  as  ações  do  ser  humano, dando-lhe  oportunidades  de  ampliar  suas  experiências  e 
contribuindo para que se torne um indivíduo crítico e atento à realidade que o cerca. Tenta mostrar que o indivíduo ao 
tomar consciência de sua realidade torna-se um agente transformador, resultante da assimilação de descobertas e de 
valores retratados em todo texto literário de qualidade.

Palavras-chave: aluno-leitor, texto literário, leitura.

Num país de enorme produção literária como o Brasil, despertar o gosta pela leitura de 

textos literários tem sido uma preocupação constante de professores e frequentemente torna-se o 

centro de discussões quando o assunto é leitura e os efeitos que ela promove ao desenvolvimento de 

qualquer aluno. Então o que se questiona é por que permanece uma espécie de lacuna tão difícil de 

transpor entre as discussões e os resultados dessa prática se todos reconhecem o valor inegável da 

leitura de textos literários.

Sem a intenção de fazer reflexões profundas sobre o tema, esse trabalho tem como objetivo 

apontar caminhos que melhorem essa prática de leitura e produza no aluno efeitos eficientes para 

despertar nele o encantamento e o prazer pela leitura. Dessa forma, pode-se refletir sobre as razões 

de usar textos literários em sala de aula para quem acredita que esse tipo de leitura possibilita 

àqueles que lêem maiores condições de se expressar e de entender melhor o mundo e o ser humano 

em suas complexas relações uns com os outros. E ao mesmo tempo contribui para o leitor se tornar  

um  agente  capaz  de  transformar  positivamente  a  sociedade  a  que  pertence,  exercendo  com 

dignidade os direitos e os deveres de cidadão.

96 Mestranda  em  Estudos  Literários  pela  Universidade  Federal  de  Goiás. Contato: 
vanildegsl@hotmail.com/vanildegsleite@gmail.com
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 Dez  são  as  questões  levantadas  ao  longo  do  trabalho  e  tratam  de  peculiaridades  da 

construção  desse  processo  de  leitura  destacando  o  importante  papel  do  professor  de  literatura, 

principalmente.  É o professor o grande responsável por promover o encontro entre o aluno e a 

leitura prazerosa como fonte de encantamento e ampliação de visão de mundo. 

1. Leitura

A descoberta do mundo se dá a partir do momento que fazemos parte dele e desde então 

passamos a ler o mundo para interpretar o sentido das coisas, olhando-as sob várias perspectivas. 

Quando se lê um livro, por exemplo, tenta-se estabelecer relações entre a realidade e este livro. Ao 

ouvir uma música, há também tentativa de relacionar a música com a realidade em que vivemos, ou 

seja, estamos a todo instante estabelecendo relações entre a realidade e a ficção. Ao ato de ler um 

livro, ouvir uma música ou ver um filme são somadas as nossas impressões, sensações, desejos e 

outros aspectos da história de nossas vidas como leitores. E estamos fazendo um tipo de leitura, a 

leitura de mundo.

Essa  leitura  vai  muito  além  da  leitura  de  signos  lingüísticos,  embora  necessite  da 

compreensão semântica dos mesmos para que seja realizada. A leitura é uma experiência cotidiana e 

pessoal,  incapaz  de ser  do outro,  embora muitas  vezes  necessite  do outro  para acontecer.  Para 

Martins  (1988,  p.12),  “ninguém  ensina  ninguém  a  ler,  o  aprendizado  é,  em  última  instância, 

solitário, embora se desencadeie e se desenvolva na convivência com os outros e com o mundo”. 

A leitura está ligada à experiência de vida e de conhecimento prévio de cada um. Qualquer 

evento de leitura deve ser visto sob um aspecto pessoal, social, histórico e cultural. Para Rosenblat

O ato de ler é um evento que envolve um indivíduo particular, que acontece num 
momento específico, sob circunstâncias específicas, num contexto social e cultural 
específico, como parte da vida do indivíduo ou de um grupo (ROSENBLAT, 1981).

A prática da leitura é fundamental para o desenvolvimento do ser humano, pois amplia a 

sua capacidade de ver e de entender melhor o mundo, além de proporciona-lhe a possibilidade de 

encarnar personagens, de sonhar, de compreender melhor aquilo que lê preparando-o para buscar 

constantemente novos saberes. Para Davi Arrigucci Júnior (1996):

O que a leitura é capaz de nos dar é algo que acende o desejo, mas não pode  
preenchê-lo. Ao acender o desejo, ela desperta a vida do espírito, mas não pode 
substituí-la. A leitura é algo que nos leva ao limiar da vida do espírito, mas não a  
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constitui. Quem deve constituir a vida do espírito é o leitor, ou seja, o leitor deve, 
de algum modo, inventar, descobrir por si mesmo. (ARRIGUCCI, 1996)

E nesse processo de desenvolvimento da habilidade de busca constante tendo a leitura 

como ferramenta, a escola aparece como o lugar mais favorável para despertar no aluno, mesmo 

quando ainda é criança, o gosto pela leitura e o desejo de descobrir o mundo e a si mesmo. Na 

maioria das vezes é na escola que aluno-leitor tem os primeiros contatos com os livros e outros 

materiais  que  favorecem  e  potencializam  a  construção  do  seu  hábito  de  ler.  A  leitura,  e 

principalmente a leitura de textos literários na escola,  favorece a reflexão e contribui de forma 

decisiva  para  a  estruturação  da  identidade  da  criança,  possibilitando a  ela  uma interação  mais 

completa com seu contexto social. Ao mesmo tempo, oferece condições para o desenvolvimento de 

sua capacidade de analisar os princípios éticos, morais e sociais que nortearão a sua inserção e 

participação na sociedade da qual faz parte. 

Cabe aos textos literários, ou à literatura em geral, a função de atuar na formação de toda 

criança e adolescente como força humanizadora educando-a tal e qual a vida. Ao mesmo tempo, 

funcionando como forma de expressão dos anseios da alma humana e de conhecimento de sua 

própria evolução histórica. Através dos tempos, a literatura tem sido o mais fecundo instrumento de 

análise  da  compreensão  do  homem e  das  suas  relações  com o  mundo.  As  obras  de  Sófocles, 

Shakespeare,  Cervantes,  Rousseau,  Dostoievski,  Kafka,  dentre  outros,  representam  diferentes 

modos de compreender a vida do homem e revelam verdades humanas que antes dessas obras eram 

desconhecidas ou apenas pressentidas.

Para  conduzir  o  leitor  ao  universo  de  leitura  de  um texto  literário  em busca  de  uma 

completude desejável,  a  literatura oferece  ao leitor  alcance maior  que algumas outras  áreas  de 

estudo  e  disciplinas  curriculares.  Por  ser  infinitamente  criadora  e  eternamente  consumível,  a 

literatura  é  capaz  de  produzir  reações  peculiares  e  pessoais  a  cada  leitura  ou  análise.  O leitor  

envolve-se com o contexto e com o personagem de tal forma que seu conteúdo é capaz de promover 

reflexões e ações.  Essa é uma função da leitura de textos  literários chamada por Vitor Manuel 

Aguiar e Silva (2000) de função catártica.

A  chamada  “literatura  comprometida”,  considerada  instrumento  político-social  de 

emancipação intelectual  e social  faz nascer  numa pessoa ou num grupo um ativismo diante de 

crenças e lutas comuns, demonstradas em muitos poesias e romances e apresentam como pano de 

fundo a condição humana e as relações de poder.  Longe de ser um divertimento de diletantes, a 

literatura também se afirma como meio privilegiado de exploração e de conhecimento da realidade 
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interior,  do  eu  profundo  das  pessoas  que  as  convenções  sociais,  os  hábitos  e  as  exigências 

pragmáticas mascaram continuamente (SILVA, 2000).

Além disso, a literatura também apresenta a função estética, e de forma mais óbvia que as 

demais funções atribui valor acadêmico e status às produções literárias, objetos da maioria dos 

estudos literários. Embora seja a estética característica essencial dos textos literários, ela não é mais 

vista  como  único  elemento  social  transformador  da  literatura,  mas  continua  a  cada  obra  lida 

produzindo seu efeito impactante sobre o leitor.

2. O texto literário

Quando se fala em textos literários, inclui-se: romances, crônicas, poesias, peças de teatro 

e  outros.  Todo texto  literário tem um referencial  real,  mas expressam uma realidade  interior  e 

subjetiva de quem os escreve. São capazes de envolver o leitor e despertar nele fantasias e emoções 

ao perceber o sentido do belo ou do lúdico em suas palavras.  O conteúdo dos textos literários 

preenche as necessidades universais de ficção e de fantasia nas incontáveis atuações do ser humano. 

A leitura de textos literários pode ser comparada a uma orquestra polifônica, na qual diferentes 

vozes produzirão o fenômeno da plurissignificação de suas palavras, resultante da interação que se 

estabelece entre eles e o leitor. Contribui para que o aluno-leitor, com experiências já adquiridas 

perceba  possibilidades  de  estabelecer  entre  eles  diálogos  para  construção  e  reconstrução  de 

conceitos, novos sentidos e diferentes perspectivas. 

O  contato  e  a  interação  entre  textos  literários  e  leitor  é  sempre  um  acontecimento 

fascinante e ao mesmo tempo misterioso, pois o resultado dessa prática é sempre inesperado. Neles 

estão refletidos os anseios, as dúvidas e outros aspectos da complexidade da alma humana. Ao 

mesmo tempo estimulam a criatividade e a capacidade de analisar todos esses aspectos dando ao 

aluno-leitor a possibilidade de enriquecimento de suas experiências e ampliação das condições para 

resolver dilemas enfrentados nas diversas etapas da vida, ou a conviver melhor com eles.

 A literatura em suas diferentes formas tem função libertadora, e é fonte inesgotável de 

descobertas e de conhecimentos. Acima de tudo é Arte, representa por meio de palavras o universo 

humano, sua vida e o próprio ser humano. A literatura atua sobre as mentes das pessoas que é onde 

estão todas as suas vontades, seus anseios e todo tipo de emoções que poderão sempre ser avaliadas  

e enriquecidas no contato com os textos literários.
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Ao se atribuir tão grande importância à leitura dos textos literários para o crescimento do 

aluno-leitor, é natural se perguntar quando se deve iniciar esse processo. Certamente os primeiros 

contatos com a literatura devem começar em casa, logo nos primeiros anos de vida.  Ouvir histórias 

dos pais, dos avós é sempre muito estimulante. É como uma semente que lançada em solo fértil e 

sendo bem cuidada resultará em bons frutos, ou melhor, em bons leitores. E melhor ainda é quando 

toda história for associada ao objeto material livro para que a criança construa a idéia de que o livro  

é a fonte de onde brotam todas as histórias.

Ao entrar para a escola, o universo do aluno será ampliado e se tornará cada vez mais 

valorizado culturalmente se os professores, como legítimos agentes de leitura, souberem apontar os 

inúmeros caminhos encantados em que se cruzam os textos literários. Esses professores saberão 

demonstrar a utilidade dos textos  e apresentar a esses alunos o prazer encontrado na leitura de cada 

um deles. De acordo com Regina Zilberman: “ao professor cabe o desencadear das múltiplas visões 

que cada criação literária sugere, enfatizando as várias interpretações pessoais (...) em razão de sua 

percepção singular do universo apresentado” (Zilberman, 2003).

E quando for adolescente, ou adulto, e já seduzido pela literatura o aluno-leitor saberá 

percorrer  os  caminhos  descobrindo  novos  horizontes,  promovendo  dessa  maneira  tanto  uma 

transformação individual quanto coletiva na sociedade da qual é membro. 

3. A descoberta do mundo pela leitura

Existe melhor maneira de descobrir o mundo a não ser pela leitura? Ou melhor, pela leitura 

de textos literários? A missão pode não ser tão fácil devido a muitas falhas, como problemas de 

alfabetização, ou pela falta de contato dos alunos com esses textos durante grande parte de suas 

vidas. Mas é sempre tempo de começar. “Segundo os argumentos de Marisa Lojolo “literatura é 

algo vivo, dinâmico, que faz parte da vida da gente” e “permite transferir experiências, ideias e 

emoções” (LAJOLO, 2004).

Muitas vezes a descoberta do mundo acontece pelo prazer da leitura despertado ainda na 

infância. Num primeiro momento este contato se dá com a fala do adulto ao narrar histórias para as 

crianças.  Toda criança adora ouvir histórias e se deslumbra com elas. Quando muito pequenos são 

os pais que contam histórias a elas. Ao ingressar na escola é a fala do professor que encanta os 

alunos. Fanny Abramovich descreve a sensação de ouvir histórias da seguinte maneira: 
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É ouvindo histórias que se pode sentir  (também) emoções importantes,  como a 
tristeza, a raiva, a irritação, o bem-estar, o medo, a alegria, o pavor, a insegurança, 
a  tranqüilidade,  e  tantas  outras  mais,  e  viver  profundamente  tudo  o  que  as 
narrativas provocam em quem as ouve ─ com toda a amplitude, significância e 
verdade que cada uma delas fez (ou não) brotar... Pois é ouvir, sentir e enxergar 
com os olhos imaginários. (Abramovich 1997)

Outro estudioso que comunga dessa mesma ideia é Rubem Alves (2007), para quem as 

“delícias do texto” estão na fala do professor, que é o mediador entre o aluno e o prazer de ler o  

texto. O papel do professor no despertar do prazer pela leitura no aluno é crucial. É ele quem vai  

orientar  cada  aluno  na  descoberta  das  letras,  motivá-lo  a  buscar  outras  leituras  e  construir 

conhecimento. “Caminhar com ele, mostrando-lhe a literatura como um mundo (microcosmos) em 

que se representa a realidade, podendo ser fonte de sabedoria e de vida” (CAVALCANTE, 2001). O 

professor precisa ter amor e criatividade para inserir os seus alunos no mundo da literatura falando 

com entusiasmo a  respeito  de  um livro  ou  autor  de  sua  preferência.   De acordo com Moema 

Cavalcante (2001), “não se ensina a amar o livro se não se gosta de ler”.

Em outros momentos, ao manusear um livro a criança se sente fascinada pelas gravuras e 

palavras, sem nem mesmo entendê-las, mas já “deseja autonomia: ser capaz de chegar ao prazer do 

texto sem precisar de mediação da pessoa que o está a ler” (ALVES, 2007). Ela quer desvendar o 

que está escrito e penetrar naquele mundo mágico. As palavras são a chave que lhe abrirão as portas 

para esse mundo. 

Outro ponto interessante na descoberta do mundo pela literatura é que a mesma não deve ser 

colocada como um dever,  tarefa a  ser cumprida,  mas como prazer e fonte de encantamento.  A 

prática  de leitura  de  textos  literários  exigida  pela  escola  precisa  ocorrer  num espaço de maior 

liberdade possível, deixando que a criança chegue ao ponto de escolher o livro de sua preferência. E 

quando isso acontece é a certeza de que o gosto pela leitura já brotou. 

4. O papel do professor

Sendo assim, é necessário que o professor esteja preparado para receber a criança em sua 

fase escolar inicial e seja capaz de motivar e despertar o espírito crítico desse futuro leitor dando-lhe 

condições  de  fazer  boas  escolhas.  Alguns  estudiosos  sugerem  até  que  seria  muito  importante 

incorporar  ao  currículo  de  licenciatura  em  Letras,  Pedagogia  e  outros,  a  disciplina  Literatura 
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Infantil,  a fim de preparar os futuros professores para atuarem em salas de aula sabendo como 

utilizar textos literários sob uma perspectiva da verdadeira função da literatura na educação.  O 

professor necessita se aperfeiçoar e facilitar à criança cada vez mais o acesso à literatura em sala de 

aula, para quando essas crianças se tornarem jovens ou adultos já tenham se tornado leitores críticos 

e capazes de analisar as entrelinhas das mensagens dos textos literários. 

Para Ivanda Martins, as lacunas do ensino fundamental e a carência de noções teóricas por 

parte dos alunos tornam a atuação do professor infrutífera no que se refere ao objetivo de incluir a  

Literatura  no  currículo  como  uma  disciplina  interativa  e  ampla.  Em muitas  escolas  ela  é  um 

apêndice da Língua Portuguesa,  restrita  à teorização das escolas e  ao cânone literário.  Martins 

acredita que o aluno deve ser instrumentalizado ao iniciar na leitura literária, para reconhecer o 

texto como “objeto esteticamente organizado”. Além disso, a escola deve ampliar suas atividades 

nessa área e o professor deve estar preparado para expor e argumentar sobre a leitura de  textos 

literários  diversos , cujos sentidos só se concretizam na interação com eles.

O professor precisa fazer com que o aluno perceba a integração entre a literatura e as 

demais áreas do conhecimento. Isso exige que o docente reavalie sua leitura e trabalhe questões 

contemporâneas.  “Desse  modo,  a  literatura  deveria  ser  compreendida  como  produção  artística, 

inserida  na  cultura,  sofrendo  influências  de  ordem  política,  social,  ideológica,  histórica,  entre 

outras” (MARTINS, 2006).

As novas tecnologias, os textos eletrônicos e o acesso fácil à informação são elementos que 

fazem parte da realidade dos estudantes dentro e fora do ambiente escolar, e a função do professor é 

capitalizar esses instrumentos em prol da inserção em sala de aula de textos literários adequados aos 

seus alunos. Em vista dessa situação, é preciso criar sentido para a dedicação à leitura, fazendo com 

que o aluno descubra e desfrute de um prazer que precisa se mostrar acessível a todos, 

Enquanto os  alunos não encontrarem esse  sentido para  a leitura  literária, 
continuarão a ler sem prazer, lendo apenas os resumos das obras clássicas 
disponíveis na web,  recortando e copiando textos da internet,  fazendo da 
pesquisa  na  escola  mera  cópia,  diminuindo  sua  capacidade  imaginativa, 
restringindo seu potencial de co-produção textual enquanto leitores críticos. 
(MARTINS, 2006) 
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5. O leitor-aluno e o ato de ler: um processo dinâmico e criativo

O ato de leitura não é um ato isolado, é um processo que envolve autor, leitor e texto. Ao 

ler haverá sempre uma produção de sentido que por sua vez nunca é definitivo e completo. Segundo 

Marcuschi (2008), “ler não é um ato de simples extração de conteúdos ou identificação de sentidos. 

Mas  não  se  pode dizer  que  ler  seja  apenas  uma experiência  individual  sobre  o  texto,  oral  ou 

escrito”. É mais do que isso, o ato de ler é visto como “um evento envolvendo um indivíduo e um 

texto em particular,  acontecendo num momento específico,  sob circunstâncias  específicas,  num 

contexto social  e  cultural  específico,  como parte  da vida envolvente do indivíduo e do grupo” 

(ROSENBLAT, 1981).

Sob  essa  perspectiva,  leitor,  texto  e  contexto  são  partes  de  um  evento  total 

sócio-histórico-cultural  que tem como culminância a  construção do significado,  no processo de 

leitura, que somadas formam um todo dinâmico. Esse processo transforma continuamente leitor e 

significado e nele envolvido e “não existe à parte da interpretação de alguém daquela relação” 

(BRAGGIO, 1992).

A leitura é, pois, um processo transacional, dinâmico cujo significado varia de acordo com 

as intenções do autor e do leitor no ato de ler. Por isso as características do escritor, do texto e do 

leitor influenciam diretamente na construção desse significado e resulta da interação entre esses 

elementos.

Esse modelo proposto destaca o papel ativo do leitor, pois essa produção de significado 

está “tanto na mente do leitor quanto na mente do escritor” (BRAGGIO, 1992) e não vê o texto 

como algo pronto e acabado, mas em contínua construção. Opinião endossada por Marisa Lajolo 

quando afirma que

Lê-se  para  entender  o  mundo,  para  viver  melhor,  ninguém nasce  sabendo  ler: 
aprende-se  a  ler  na  medida  em  que  se  vive,  em  nossa  cultura  quanto  mais 
abrangente a concepção de mundo e de vida, mais intensamente se lê, numa espiral 
quase sem fim, que pode e deve começar na escola, mas não pode nem costuma 
encerrar nela (LAJOLO, 1999). 

A leitura de textos literários funciona, portanto, como formas de perceber as realidades e se 

aprimora para que seus resultados sejam usufruídos durante a maior parte da vida de todo leitor.
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6. Os valores que permeiam o texto literário

Os textos literários são produzidos como objetos de beleza, fonte de prazer e transmissores 

de mensagens e informações desde a antiguidade o objetivo de entreter e educar as pessoas. E se 

constituem como forma de persuasão para transmitir determinados valores e ideias influenciando a 

sociedade com valores implícitos em suas narrativas.

 A leitura  de  textos  literários  é  instrumento  para  trabalhar  os  conceitos  de  valores  e 

humanismo permeados neles, pois retratam as diversidades do cotidiano como a amizade, o amor, a 

beleza ou a justiça, entre tantos outros. Retratam também os interesses pessoais, o autoritarismo e 

arbitrariedade de muitos dirigentes de grupos sociais como se percebe ao ler  Alice no país das  

maravilhas, de Lewis Carrol, que constrói uma história “fantástica” para criticar a sociedade de sua 

época. Ou As ligações perigosas, de Chaderlos de Laclos que retrata através de cartas trocadas entre 

as personagens da obra a decadência moral da aristocracia do século XVIII.

O conteúdo dessas ou de outras obras literárias dá suporte para que o aluno-leitor reflita 

sobre sua formação ética, moral e desenvolva a criticidade humanizando-se cada vez mais e de 

refletir sobre a sociedade à qual pertence. 

Os  valores  que  os  textos  literários  buscam  promover  são  influenciados  pela  história, 

cultura e circunstâncias relevantes para as pessoas que os produzem, em contexto histórico, social, 

político e cultural específico. 

Por serem carregados de valores e ideais, muitas vezes a compreensão de textos literários 

não é tarefa fácil, pois são quase sempre apresentados de maneira indireta ou de forma simbólica. 

Os textos literários, muitas vezes, deixam subentendidas as “verdades” que pretendem transmitir e 

com isso reforçam a sua atratividade sobre o aluno-leitor inquieto à procura de significados dos 

textos que lê. 

Por estas razões, a compreensão de textos literários depende um sólido conhecimento e 

análise crítica da história humana, da linguagem e da cultura da sociedade que os inspirou dando 

sentido  à  experiência  que  os  escritores  representam  em  suas  narrativas  e  condições  param  o 

aluno-leitor de pensar criticamente a respeito de sua própria postura em relação aos valores que lhe 

são transmitidos.
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7. A leitura de textos literários e sua contribuição para a cidadania

A leitura de textos literários é essencial para que o aluno-leitor exerça a cidadania. Essa 

prática propicia melhor entendimento de mundo, através do exercício da fantasia e da imaginação, 

ao mesmo tempo que estimula a reflexão crítica, o debate e a troca de ideias. É também essencial 

para a formação pessoal do aluno-leitor que relaciona as informações contidas num texto lido com o 

conjunto dos seus conhecimentos  até  então adquiridos com ideais estéticos e de beleza da arte 

literária numa ampliação contínua do seu universo cultural.

 Não se pode falar em cidadania sem antes falar em processo de leitura, um dos meios mais 

eficazes  de  promover  a  educação.  E  não  há  cidadania  sem educação.  É  inegável  que  o  nível 

educacional de uma pessoa influenciará sua capacidade de entender e participar ativamente das 

relações sociais em seus diferentes níveis.  Bons textos literários estimulam inúmeras discussões 

sobre  fatores  constituintes  da  cidadania  de  suma  importância  para  a  formação  do  cidadão 

participativo e capaz de se perceber como ser que é ao mesmo tempo portador de direitos e deveres. 

Através do conhecimento provocador da literatura e do senso crítico que ela desperta no leitor as 

pessoas podem contribuir para a formação de uma sociedade menos desigual e mais comprometida 

com o bem-estar dos seus membros.

Direitos  e  cidadania  estão  tão  próximos um do outro  que  Antonio  Candido defende o 

“direito à literatura”, “manifestação universal de todos os homens” declarando ser talvez impossível 

haver “equilíbrio social sem a literatura”. A leitura de textos literários é, pois essencial, para que o 

indivíduo  possa  repensar  com  freqüência  estratégias  de  desenvolvimento  da  cidadania  e  de 

transformação social como alguém que constrói a história da sociedade a que pertence ao mesmo 

tempo em que é responsável por ela.

Vale  lembrar  que  boas  crônicas  e  fábulas  oferecem  excelentes  oportunidades  para  se 

discutir  temas relacionados à  cidadania,  pois tratam de comportamentos e  suscitam reflexões  a 

respeito deles sobre questões éticas,  morais e  políticas  envolvendo as pessoas.  Textos literários 

trabalhados independentes da série ou da idade dos alunos podem despertar neles a necessidade de 

se tornarem indivíduos pensantes, críticos, criativos, justos, respeitosos e solidários uns para com os 

outros, o que implicará numa constante evolução pessoal conseqüente transformação social do seu 

meio.
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8. A leitura de textos literários como motivador da recriação e diversão

Ao estimular a leitura de textos literários entre os alunos, eles tornar-se-ão capazes de criar 

versões das obras e textos lidos, inserindo neles traços pessoais e podendo, desse modo, refletir  

sobre a arte de escrever, sobre diferentes usos da língua portuguesa e aplicação prática de suas 

regras. 

À medida que o trabalho com os textos literários acontece, qualquer que seja o nível do 

aluno, não terá de excluir o conteúdo programático para criar um espaço exclusivo da literatura. 

Esse trabalho pode ser idealizado como ferramenta pedagógica auxiliar  do professor de Língua 

Portuguesa  ou  de  uma  língua  estrangeira  qualquer,  como  também  os  de  outras  áreas  do 

conhecimento no cumprimento do seu programa. 

Essa  é  uma forte  razão  para  se  admitir  que  a  leitura  de  textos  literários  parece  ser  o 

caminho mais curto e interessante para desenvolver a habilidades de leitura e escrita tão necessários 

em qualquer disciplina contribuindo. O trato com a língua possibilita também perceber, conforme 

afirma  Rildo  Cosson,  uma  dimensão  diferenciada  do  uso  social  da  escrita  e  de  assegurar  seu 

domínio. Cosson afirma ainda que “na leitura e na escritura do texto literário encontramos o senso 

de  nós  mesmos  e  da comunidade a  que  pertencemos.  A literatura  nos  diz  o que  somos  e  nos  

incentiva a desejar e a expressar o mundo por nós mesmos”. (COSSON, 2006).

Ler por ler também não parece ser o melhor exercício quando se pensa na escolarização de 

qualquer texto literário. É necessária uma leitura compartilhada e com objetivos nítidos no contexto 

escolar. O professor, percebendo as dificuldades do aluno em “se encontrar” como leitor consciente, 

precisa orientar e monitorar essa atividade. Só assim surgirá a motivação, a contextualização da 

obra, a habilidade  para interpretar e o prazer pela leitura.

Paulo Coimbra Guedes acredita que nessa época em que a literatura concorre, muitas vezes 

em desvantagem, com a TV e outras  mídias.  O professor  deve  transformar  telespectadores  em 

potenciais leitores, adotando obras convergentes com os temas televisivos. Acredita ele que, ao ter 

acesso a uma relação individual com a narrativa aluno-leitor, mobilizará um setor da imaginação 

diferente  do  que  mobiliza  quando  assiste  TV,  descobrindo  o  novo,  o  prazer  na  recepção  da 

informação de outra forma, exercitando a imaginação e percebendo detalhes nas entrelinhas dos 

textos que o vídeo muitas vezes não propicia.

O cinema tem provocado esse fenômeno, e um dos exemplos é a saga Crepúsculo,  da 

escritora America Stephenie Meyer.  Ao criar um romance adolescente entre um vampiro e uma 

                                                           Sumário                                                     373



garota comum, cortejada por um lobisomem, Meyer mexeu com os corações e com a imaginação 

dos jovens. Seus livros, que têm em media seiscentas páginas, passaram a ser “devorados” por 

jovens leitores ávidos por todos os detalhes da trama.

A leitura em sala de aula, ainda segundo Guedes, tem como finalidade o aprimoramento 

crescente e contínuo dos alunos de habilidades que lhes servirão de suporte às argumentações tão 

necessárias às atividades de produção de texto e às discussões das obras literárias.

Ensinar  é  isto:  é  levar  o  aluno de onde ele  está  para  um outro lugar  ou,  mais 

especificamente, mostrar-lhe que o livro tal tem a importância que tem porque nele 

foram  vistas  historicamente  tais  e  tais  qualidades  por  causa  de  tais  e  tais 

características suas... (GUEDES, 2006)  

A multiplicidade de textos literários com diferentes modos de serem lidos deve ser explorada 

o máximo possível em sala de aula para que se obtenha a proficiência leitora de cada aluno leitor de 

maneira sempre gradual e cotidianamente.

9. Ler para aprender

É comum entre quase todos os professores a opinião de que a leitura de textos propicia ao 

aluno-leitor maiores chances de aprendizagem em qualquer disciplina. Um bom texto literário é 

capaz de oportunizar ao aluno-leitor transferência de conhecimentos de suas linhas e páginas para a 

sua bagagem de formação e informação. 

Com os textos literários, é possível o aluno-leitor aprender antes mesmo de ser alfabetizado 

ou ter ajuda nessas leituras durante o período de alfabetização. Começar a ouvir e a compreender 

histórias, a se imaginar resolvendo problemas relatados nelas, a entrar em contato com um número 

cada  vez  maior  de  textos  literários  conduzem  à  aprendizagem,  como  também  as  obras  de 

referências. Dicionários e enciclopédias são caminhos certos rumo à independência e autonomia em 

toda situação de pesquisa e de aprendizagem. Constitui-se uma maneira de preparação um futuro 

sem ponto final, o que nos remete à fala de Leonardo Da Vinci de que “aprender é a única coisa de  

que a mente não se cansa, nunca tem medo e nunca se arrepende”. 

A leitura de um bom texto literário aponta ao aluno-leitor um caminho sem volta, pois é um 

instrumento de integração cultural e de constantes buscas, endossado pelo pensamento da escritora 

Fanny Abramovichi que afirma: 
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Ser leitor é ter caminho absolutamente infinito, é ter a curiosidades respondidas em 

relação a tantas perguntas,  é encontrar  outras idéias para solucionar questões, é  

cada vez mais esclarecer melhor as próprias dificuldades, ou encontrar um caminho 

para a solução delas. (ABRAMOVICHI, 2004)

10. Como incentivar leitores iniciantes?

Na sociedade contemporânea,  tudo o que se faz tende a ter uma função definida e um 

objetivo claro. Então, pergunta-se qual a função da leitura de textos literários e quais as vantagens 

de utilizá-los em sala de aula. Essa questão pode ser um ponto de partida para despertar nos alunos 

a  vontade  ou a  necessidade  da leitura de textos  literários  para então transformá-los  em alunos 

leitores. Os próprios alunos podem elencar uma série de funções da leitura desses textos e a partir 

daí iniciar a prática de lê-los associando as descobertas e opiniões com a lista feita por eles mesmos, 

e  avaliando  constantemente  essa  prática  para  comprovar  ou  não  se  as  funções  e  vantagens 

aparecerão realmente.  

Para que ocorra o incentivo à leitura de textos literários, o professor tem um importante 

papel para fazer com que o seu aluno, criança ou adolescente, se torne um leitor apto e proficiente. 

Para descobrir e seduzir novos leitores, é imprescindível que o professor saiba usar de artifícios e 

oferecer  ao  seu aluno o que ele  deseja,  mesmo que ainda  não tenha  consciência  desse desejo. 

Pode-se seduzir pela força e pela beleza da palavra ou pelo exercício sistemático da leitura na escola 

ou em casa, fazendo desse exercício uma prática prazerosa e saudável. 

Para  incentivar  a  leitura  de  textos  literários  o  professor  de  Literatura  ou  de  Língua 

Portuguesa precisa ter todas as características de um bom leitor. Ele será visto pelos alunos como 

um modelo. E certamente despertará neles o interesse e a vontade de querer imitá-lo. Aí então o 

professor aproveita a oportunidade para comentar sobre obras e autores de sua preferência, falar 

sobre os temas abordados nas obras ou indicar a eles títulos que julgar adequados conforme a faixa 

etária de cada um. 

Outras formas de linguagem ao alcance da maioria da população como o cinema, o teatro e 

a  televisão também podem motivar os alunos e colocá-los em contato com os textos literários. 

Muitas  obras  são adaptadas  para esses  veículos  de comunicação e  a partir  daí  o  professor tem 

oportunidade  de  elaborar  inúmeras  atividades  envolventes  e  poder,  então,  comparar  essas 

adaptações  com  as  obras  originais,  quando  possível.  Não  se  esquecendo  de  analisar  também 
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aspectos lingüísticos e estéticos, além de relacioná-los com os diferentes conteúdos das diferentes 

disciplinas, como foi sugerido anteriormente neste artigo. 

Considerações Finais

Chegando ao final desse artigo pode-se pensar que talvez os argumentos e justificativas 

não tenham sido suficientes para muitos aderirem-se à ideia de que a prática da leitura de textos 

literários pode transformar o leitor e consequentemente a sociedade à qual ele pertence.

Essa prática feita de maneira sistemática certamente fará o aluno-leitor querer participar do 

destino político do seu país sem sofrer a manipulação de políticos espertos ou de outros elementos 

da sociedade que preferem comandar uma nação constituída de pessoas desinformadas e alienadas. 

A leitura de textos literários certamente contribuirá para que o aluno-leitor perceba cada dia mais as 

diferenças sociais e as razões pelas quais elas existem e se sentirá conscientemente capaz de tomar 

atitudes  de  mudanças  tornando-se  seja  resistente  a  clichês  de  textos  carregados  de  ideologia 

massificadoras dos membros de uma sociedade.

Não se pode negar que a uso sistemático de textos literários em sala de aula contribua para 

a formação de todos os estudantes. Isso não quer dizer que com essa prática serão resolvidas todas 

as situações conflituosas das pessoas e da sociedade,  mas destaca-se o seu papel e o seu valor 

fundamental  nesse  processo.  O  bom  aluno-leitor  certamente  terá  mais  chances  de  adquirir  e 

compartilhar conhecimentos e informações ou recriar suas descobertas, deixando de ser um receptor 

passivo de conhecimentos sem saber como transferi-los para situações inesperadas usá-los adequada 

e coerentemente.

É  claro  que  a  leitura  de  textos  literários  não  pode  ser  considerada  como  a  solução 

milagrosa para todos os problemas sociais ou de aprendizagem, mas pode evitar uma série deles ou 

preparar melhor o aluno-leitor para resolvê-los. A razão disso é que a leitura de textos literários 

oferece esse aluno oportunidades de desenvolver habilidades de falar, expor suas ideias, colocar-se 

no lugar do outro ou persuadi-lo do seu ponto de vista. Por isso é inegável o valor do uso de textos 

literários em sala de aula em todos os níveis de aprendizagem de qualquer estudante. A prática 

cotidiana desse tipo de leitura será sempre uma ferramenta de libertação para todo aluno-leitor no 

sentido de promover sua inserção real na sociedade por ser um cidadão com maior domínio da 

leitura e do uso da linguagem.
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LEITURA DE PAULO LEMINSKI NA SALA DE AULA: recriando horizontes

Claudine Faleiro Gill97

Solange Fiuza Cardoso Yokozawa – FL/UFG (Orientadora)

Resumo:  Ao desenvolver  uma pesquisa sobre leitura de poesia em uma escola pública de Goiânia,  percebi  que a 
concepção de poesia vigente entre os alunos não faz jus à poesia que tem sido produzida na contemporaneidade. Poesia, 
segundo os alunos do 9º ano, é um texto que trata de temas elevados, sentimentos nobres e que valoriza a existência  
humana. Quanto à forma, é necessário haver estrofes que marquem a cadência do poema, métrica rigorosa e ainda rimas 
que  evidenciem a  melodia  da  produção  poética.  É  sabido  que  essas  exigências  dos  alunos  são  estimuladas  pelos 
manuais escolares, que, por vezes, ao invés de levarem à reflexão sobre a construção do poema, oferecem fórmulas  
prontas que facilitam o trabalho do professor e ferem o caráter artístico do texto literário, que deixa de ser tratado 
enquanto tal para ser visto como um texto qualquer. Diante desse contexto, foram realizados na escola exercícios de  
leitura visando à ampliação do horizonte de expectativa desses alunos. Segundo os estudos da Estética da Recepção, 
para que haja ampliação é necessário romper com o horizonte de expectativa existente, criando assim, espaço para 
aceitação do novo através da ruptura com o que já está estabelecido. Para essa tarefa, Paulo Leminski foi um dos poetas 
escolhidos.  Sua  poesia  multifacetada  ilustrou  as  inúmeras  transformações  pelas  quais  a  poesia  vem  passando, 
contribuindo para a ampliação do horizonte de expectativa dos alunos envolvidos na pesquisa. Este trabalho é parte da 
pesquisa de mestrado em andamento intitulada “Entre uma prática e outra:  o reencontro com a palavra poética na  
escola”,  que,  além de  Paulo  Leminski,  convocou  a  poeta  pernambucana  Micheliny  Verunschk,  para,  entre  outros 
motivos, promover a leitura de poesia no ambiente escolar.
Palavras-chave: Leitura de poesia; Recepção literária; Formação de leitor; Paulo Leminski.

No meio do caminho

No meio do caminho tinha uma pedra  
tinha uma pedra no meio do caminho  
tinha uma pedra  
no meio do caminho tinha uma pedra. 

Nunca me esquecerei desse acontecimento  
na vida de minhas retinas tão fatigadas.  
Nunca me esquecerei que no meio do caminho  
tinha uma pedra  
tinha uma pedra no meio do caminho  
no meio do caminho tinha uma pedra 
   Carlos Drummond de Andrade

Neste artigo apresentarei os resultados da aplicação do método recepcional de leitura do 

texto  literário  no  ambiente  escolar,  especificamente  a  leitura  da  poesia  de  Paulo  Leminski  em 

turmas da segunda fase do Ensino Fundamental de uma escola pública da capital de nosso estado,  

Goiás. O objetivo central da pesquisa foi ampliar o horizonte de expectativa dos alunos em relação 

à palavra poética, contribuindo para sua formação enquanto leitores de poesia e aprofundando seu 

97 Mestranda em Estudos Literários pelo Programa de Pós-Graduação em Letras e Linguística da Faculdade de Letras da 
Universidade Federal de Goiás - claudinefgill@gmail.com
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conhecimento acerca das transformações pelas quais a poesia brasileira tem passado a partir da 

leitura da poesia multifacetada de Paulo Leminski. Para tanto, essa pesquisa fundamentou-se na 

Estética da Recepção, com os estudos de Jauss (1994) e de Iser (1996, 1999) sobre o espaço do 

leitor na constituição da obra literária, na Sociologia da Arte e da Leitura Literária, com Hauser 

(1977) e Baker e Escarpit (1975), para a compreensão da importância e do papel dos mediadores de 

leitura.  Para  a  realização  das  atividades  de  leitura  na  escola-campo,  foi  aplicado  o  método 

recepcional apresentado por Bordini e Aguiar (1988), que, baseado nos princípios da Estética da 

Recepção, propõe a abordagem do texto literário a partir  do horizonte de expectativa do leitor, 

rompendo-o e ampliando-o em um ciclo que se renova sempre que este objetivo é alcançado. 

A organização do texto obedecerá a seguinte ordem: primeiramente serão apresentados os 

pressupostos que motivam a pesquisa em torno da formação do leitor de poesia e a ampliação de 

seu horizonte de expectativa. Em segundo lugar, serão apresentadas as etapas de desenvolvimento e 

realização  da  pesquisa  na  escola-campo,  assim como a  discussão  dos  efeitos  alcançados.  Para 

conclusão, serão apresentadas as contribuições do presente estudo para o quadro de pesquisa em 

leitura e formação de leitores e as considerações finais. 

Tinha um abismo no meio do caminho

Com a licença de Carlos Drummond de Andrade, tomo seu verso emprestado para fazer 

referência ao incômodo de outro poeta brasileiro. Se para o poeta itabirano o problema é uma pedra 

no meio do caminho, para João Cabral de Melo Neto o transtorno figura-se enquanto abismo.  Em 

tese apresentada em 1954, o poeta pernambucano apontou para a existência de um abismo entre o 

poeta e seu leitor.  Segundo João Cabral de Melo Neto, a poesia moderna, diferentemente da poesia 

clássica,  não  apresenta  uma  função  específica  na  sociedade,  e,  sendo  assim,  ela  deixou  de 

corresponder às necessidades do leitor e o poeta se adaptou a esse modo de poetar: 

Escrever  deixou  de  ser  para  tal  poeta  atividade  transitiva  de  dizer 
determinadas  coisas  a  determinadas  classes  de pessoas;  escrever  agora é 
atividade intransitiva, é, para esse poeta, conhecer-se, examinar-se, dar-se 
em  espetáculo;  é  dizer  uma  coisa  a  quem  puder  entendê-la  ou 
interessar-se por ela. (1998, p. 99, grifo meu)

O abismo de que fala João Cabral de Melo Neto existe pela falta de mediação efetiva entre 

poeta e leitor. A poesia clássica tinha como função educar, formar o povo e servir como exemplo. 

Com a transformação das práticas pedagógicas, o texto literário foi perdendo seu espaço não só no 

                                                           Sumário                                                     381



ambiente  escolar  como  também no  meio  social.  Em uma  sociedade  fundamentada  no  lucro  e 

massificada pelo capitalismo, parece não haver tempo ou espaço para a arte e para a cultura. 

É tendo este cenário como pano de fundo que pesquisas visando à mediação e a formação 

de leitores literários têm se desenvolvido. Ao empreender essa pesquisa, entendo que é preciso 

superar o abismo, criando oportunidades para que a sociedade possa se interessar e entender  a 

poesia moderna como disse João Cabral de Melo Neto, na tentativa de novamente criar pontes entre 

o poeta e o leitor. Segundo Hauser (1977, p. 551), não há comunicação direta entre o artista e seu  

público e para que haja esse contato é necessária a interferência de um mediador que promova a  

interação entre ambas as partes. No caso da literatura, a aproximação entre a obra literária e o leitor 

depende  da  mediação  efetiva  promovida  por  elementos  como  bibliotecas,  editoras,  escolas, 

livrarias, entre outras instituições que possibilitam o consumo do livro. “Como toda leitura é em 

certa medida ativa, ninguém lê se não quiser”, é o que afirmam Barker e Escarpit (1975, p.124) 

sobre a importância do trabalho de divulgação e promoção do livro feito pelos mediadores sociais 

para a formação de leitores. 

Esse trabalho de mediação foi um dos objetivos dessa pesquisa, que buscou aproximar o 

texto poético de leitores,  nesse caso,  alunos de 9º ano de uma escola pública de nossa cidade, 

Goiânia, através do rompimento e ampliação de seu horizonte de expectativas em relação à palavra 

poética. Vejamos a seguir como se deu o desenvolvimento das atividades de mediação de leitura de 

poesia na escola. 

Transpondo o abismo 

Ao anunciar para as turmas de 9º ano que meu trabalho de pesquisa seria de leitura de 

poesia, obtive como resposta um sonoro coro de reclamações e resmungos, o que era um indicativo 

de que a poesia não era bem vinda para aqueles jovens. Quando foram indagados sobre o motivo de 

tamanha inquietação perante o que lhes foi proposto, os alunos responderam que ler poesia “é coisa 

chata”, “porque só fala de coisa chata”, e ainda que eles não entendiam o que o poeta quer dizer. 

Infelizmente, como os professores sabem, esse é um comportamento recorrente entre alunos dessa 

faixa etária, adolescentes de 13 a 16 anos. Inúmeras pesquisas têm mostrado que o desinteresse pela 

leitura de poesia entre os alunos aumenta em correspondência com sua idade98. Se há nas crianças 

um encantamento com a poesia, nos jovens parece haver uma quebra desse encanto. Para entender 

esse desencanto e na tentativa de superá-lo,  recorri  ao método recepcional para desenvolver  as 

98 Cf. Bordini e Aguiar (1988) e pesquisa Retratos da Leitura no Brasil (2008). 
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atividades de leitura de poesia brasileira moderna com os alunos, sabendo que assim, seria possível 

partir do horizonte de expectativas da turma em relação à poesia e propor exercícios de leitura que o 

rompessem e promovessem sua ampliação. 

O método recepcional é apresentado por Maria da Glória Bordini e Vera Teixeira de Aguiar 

em Literatura: a formação do leitor: alternativas metodológicas, de 1988. Segundo as autoras, este é 

um método estranho à escola brasileira, uma vez que há uma preocupação central com o ponto de 

vista do leitor, o que não faz parte da tradição dominante concernente ao ensino de literatura. (1993, 

p.81)

A proposta  central  de  Bordini  e  Aguiar  é  fundamentada  nos  conceitos  da  Estética  da 

Recepção elaborados por Hans Robert Jauss. Os estudos de Jauss na Escola de Constança trazem 

para discussão no meio literário a figura do leitor enquanto elemento constitutivo da obra literária.  

Essa abordagem centrada no leitor considera o texto literário não só por sua dimensão estética, mas 

também por sua interface com o social. O literário então, não é tomado como a obra fechada e finda 

em si, mas sim como um processo dinâmico de produção, recepção e comunicação, que envolve de 

forma interativa autor, obra e leitor (JAUSS, 1994, p.24). Essa interação é entendida como elemento 

fundamental para constituição do literário, pois ele só existe quando há o diálogo com o receptor. 

Ela é o “experimentar dinâmico da obra literária por parte de seus leitores”, o que, segundo Jauss, 

concretiza o fenômeno literário (1994, p. 25).

Para  promover  essa  interação entre  texto  e  leitor,  as  autoras  propõem que o ponto  de 

partida  seja  o  horizonte  de  expectativa  do  leitor  em  questão.  Para  Jauss,  os  horizontes  de 

expectativas  são  formados  pelas  “convenções  estético-ideológicas  que  possibilitam  a 

produção/recepção de um texto” (1971, pp.74-7, apud BORDINI & AGUIAR, 1988, p. 83) Assim, 

como explicam Bordini e Aguiar, a noção de horizonte de expectativa se constrói com base nas 

convenções em que está inserido o leitor, sejam elas sociais, intelectuais, ideológicas e até mesmo 

afetivas, formando um conjunto de fatores que influenciam a recepção da obra literária. (1988, p. 

83)

O método recepcional propõe cinco etapas de trabalho com o texto literário, sendo elas: a 

determinação  do  horizonte  de  expectativa,  o  atendimento  ao  horizonte  de  expectativa,  o 

rompimento  do  horizonte  de  expectativa,  o  questionamento  do  horizonte  de  expectativa  e  a 

ampliação do horizonte de expectativa. A seguir cada etapa será explanada acompanhada do relato 

da experiência na escola-campo. 
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A determinação do horizonte de expectativa dos alunos teve início no primeiro momento 

em sala de aula, durante a explicação do estudo que seria realizado com a turma. Como foi dito 

anteriormente, ao abordar a questão da leitura de poesia, os alunos se manifestaram de forma pouco 

receptiva. Esse foi um dado importante e que motivou as etapas seguintes, pois a partir da reação 

dos  alunos  foi  possível  elaborar  as  estratégias  de  ruptura  e  transformação  do  horizonte  de 

expectativas  dos  participantes.  Após  esse  primeiro  momento,  os  alunos  responderam  a  um 

questionário sobre seus hábitos  de leitura e  seus conhecimentos e  impressões  acerca da leitura 

literária. Ainda para determinar o horizonte de expectativa da turma em relação ao texto literário, 

especificamente o poético, preparei uma coletânea com diversos tipos de texto, dentre eles poemas 

representativos do cânone da poesia brasileira e também da produção contemporânea, provérbios, 

cantigas populares, letras de música. O objetivo era decifrar quais textos os alunos reconheciam 

enquanto poema, que tipo de texto se adequava ao conceito deles de texto poético. 

A análise desses dados revelou que poema para os alunos investigados é aquele texto que 

apresenta  rigidez  formal,  com estrofes  bem delimitadas,  métrica  marcando  a  cadência  e  rimas 

conferindo musicalidade. Em relação ao conteúdo, os alunos apontaram como sendo próprias do 

texto  poético  a  temática  elevada,  a  presença  de sentimentos  nobres,  como amor,  saudade.  Um 

exemplo da concepção exata de poema para os alunos seria o soneto “Um beijo”, de Olavo Bilac ou 

“Canção  do  exílio”,  de  Gonçalves  Dias.  No  entanto,  a  irreverência  de  Manuel  Bandeira  em 

“Pneumotórax” ou no “Poema tirado de uma notícia de jornal”, o jogo visual de Paulo Leminski em 

“Se” e o humor de Francisco Alvim em “Distâncias” não foi identificado enquanto texto poético 

pelos alunos. 

Para os alunos, um poema seria uma estrutura rígida, difícil de escrever e de entender e 

pouco  interessante  a  eles  pela  temática  abordada,  geralmente  sobre  amor  ou  outro  sentimento 

elevado. Esse hermetismo e a rigidez formal seriam os principais elementos criadores do abismo 

entre a palavra poética e aqueles alunos.  É possível perceber que a concepção de poema para os 

alunos participantes da pesquisa não condiz com a produção poética de nosso tempo, em que muitos 

dos  poetas  modernos,  a  exemplo  de  Baudelaire,  romperam  com  essa  concepção  de  poesia, 

conferindo maior liberdade para o poeta e para sua criação literária, muitas vezes na tentativa de 

aproximar-se do público leitor. 

O objetivo delineia-se diante desses dados: romper com esse horizonte de expectativas 

mostrando as transformações pelas quais a poesia tem passado desde Baudelaire e apresentar o que 
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tem sido produzido no Brasil nesse novo cenário, ilustrando a cena com a poesia multifacetada de 

Paulo Leminski. 

Tendo determinado o horizonte de expectativa da turma, passamos então à segunda etapa, 

que compreende o atendimento ao horizonte de expectativa dos alunos. Nesta fase, segundo Bordini 

e Aguiar, devem-se realizar atividades que correspondam ao que é esperado pela turma, tanto em 

relação ao texto escolhido quanto às estratégias didáticas.  (1988, p.  88) Sendo assim, propus a 

leitura de poemas de Olavo Bilac e de Afonso Félix de Souza que tematizassem o amor e que 

respeitassem  o  rigor  formal  e  apresentassem  vocabulário  rebuscado  a  que  os  alunos  fizeram 

referência anteriormente. Como a estratégia didática deveria ser familiar aos alunos, a proposta foi 

de  que lessem atentamente  os  poemas e  respondessem alguns  exercícios  de interpretação.  Eles 

fizeram essa  atividade sem muita  concentração e  demonstraram pouco interesse pela  qualidade 

estética dos poemas, pelo trabalho com a linguagem ou pelo rigor formal e seu significado dentro da 

obra dos dois poetas. 

Dando continuidade,  passamos à etapa de rompimento do horizonte de expectativa dos 

leitores. Para romper com a rigidez do conceito de poema dos alunos, selecionamos Paulo Leminski 

e sua poesia cheia de “caprichos e relaxos” para dar novos ares à ideia de palavra poética existente 

entre aqueles jovens. Uma coletânea foi elaborada com poemas retirados de  Caprichos e relaxos 

(1985), Distraídos venceremos (2002) e de La vie en close (2004). Nessa fase era importante “dar 

continuidade à etapa anterior através do oferecimento de textos que se assemelhem aos anteriores 

em um aspecto apenas: o tema, o tratamento, a estrutura ou a linguagem” (BORDINI E AGUIAR, 

1988,  p.  89)  Por  isso foram selecionados poemas de Leminski  para leitura com os alunos que 

abordassem a temática do amor, outros que prezassem pelo ritmo, pela sonoridade e outros que 

fossem marcados pelo jogo de rimas. 

Para ilustrar essa etapa, vejamos como foi trabalhado o poema sem título a seguir, retirado 

de Caprichos e relaxos e que compôs a coletânea lida pelos alunos:

quando eu tiver setenta anos 
então vai acabar esta minha adolescência 

vou largar da vida louca 
e terminar minha livre docência 

vou fazer o que meu pai quer 
começar a vida com passo perfeito 

vou fazer o que minha mãe deseja 
aproveitar as oportunidades 
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de virar um pilar da sociedade 
e terminar meu curso de direito 

então ver tudo em sã consciência 
quando acabar esta adolescência

(LEMINSKI, 1985, p.?)

Antes de apresentar  a  coletânea,  algumas informações  da biografia  de Paulo Leminski 

foram  apresentadas  aos  alunos.  Sua  produção  poética  também  foi  apresentada,  mas 

superficialmente, para que isso não interferisse na leitura que seria feita por eles. Pedi que lessem o 

poema  supracitado  em  silêncio.  Com  a  leitura  realizada,  muitos  se  entreolhavam  e  riam 

disfarçadamente, outros buscavam respostas olhando para mim. Um voluntário fez a leitura em voz 

alta para todo o grupo e então começamos a comentar o poema. Pedi para que explicassem o motivo 

do riso. Segundo eles, o riso foi motivado pela adolescência tão longa descrita no poema, o que é  

muito diferente do que acontece de verdade, no caso, na vida deles, em que muitos são forçados a  

iniciar a vida adulta precocemente trabalhando e assumindo certas responsabilidades domésticas. 

Houve identificação com as figuras da mãe e do pai do eu-lírico, pois estes correspondiam com a 

dos pais dos alunos, que, segundo eles, também fazem “esses tipos de cobranças sobre o futuro”. 

Perguntei aos alunos se aquele texto era um poema. A sala ficou dividida,  pois alguns 

afirmavam  que  não  era  um  poema  porque  era  um  texto  que  contava  uma  história  e  outros 

afirmavam o contrário, argumentando que identificaram estrofes e rimas e isso caracterizava um 

texto poético. Como explicam Bordini e Aguiar, essa dificuldade encontrada pelos alunos é parte 

muito importante nesse processo: “a proposta deve representar sempre um desafio por caminhos 

não percorridos anteriormente pela turma”. (1988, p. 90) Chegaram ao consenso de que aquele texto 

era um poema, mas um poema com certas “diferenças”. Pedi que apontassem essas diferenças para 

discutirmos em sala. Segundo eles, as rimas e as estrofes ajudavam a afirmar que o texto era um 

poema. Depois foi a vez de marcarem o que não “combinava” com a concepção de poema que eles 

haviam  apresentado  nas  aulas  anteriores  segundo  a  opinião  da  turma.  Nesse  ponto  eles 

demonstraram um pouco de insegurança, mas aos poucos foram apontando para a falta de simetria 

entre as estrofes, a presença do tom jocoso no poema, a falta de pontuação e a temática pouco 

elevada. No quadro negro, fizemos duas colunas com as características de poesia para os alunos e a 

apresentada por Paulo Leminski. Demos continuidade à aula e ao exercício lendo outros poemas da 

coletânea fazendo esse mesmo percurso e dando prioridade à leitura efetiva do texto poético. Ao 

todo foram três aulas de leitura e reflexão acerca da poesia de Paulo Leminski antes de passarmos 

para próxima etapa, que seria a mais crítica até então. 
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A quarta etapa do método recepcional propõe uma atividade de cunho crítico, levando os 

alunos a questionarem e refletirem sobre seu horizonte de expectativa. Para isso, propus que os 

alunos contrapusessem os dados levantados durante a leitura dos poemas de Paulo Leminski com as 

informações dadas por eles sobre as características de um texto poético, neste caso, de um poema. 

Em duplas, eles apontaram semelhanças e diferenças entre o modo de pensar deles sobre poesia e a 

proposta  de  Paulo  Leminski  percebida  na  coletânea  lida  em  sala.  Ao  final  da  atividade,  em 

exposição para todo o grupo, os alunos chegaram a um consenso de que havia muitas diferenças, 

mas que também havia semelhanças, reforçando que eles não estavam de todo errados. O que mais 

inquietou os alunos foi o modo com que Paulo Leminski lida com o que eles chamaram de “temas 

chatos de poesia”, como o amor, por exemplo. Os alunos do sexo masculino no início repudiavam a 

poesia e argumentavam que era “coisa de menina porque falava de amor”. Nesse segundo momento, 

eles afirmaram que “do jeito que ele fala de amor nem parece poesia, porque é divertido”. 

Ainda nesta etapa foram realizados debates entre os alunos favoráveis à leitura de poesia e 

os que eram contra, outras atividades de reflexão sobre a caracterização da palavra poética moderna 

e contemporânea. O objetivo foi levar os alunos a perceber que sua perspectiva sobre poesia era de 

certa  forma  limitada  e  que  o  modo  como  eles  concebiam  o  texto  poético  não  condizia 

completamente com o que tem sido produzido por nossos poetas após o abandono da auréola pelo 

poeta baudelairiano. Para compreender essas transformações, retomamos o movimento iniciado por 

Baudelaire,  demos um salto  até  o modernismo brasileiro,  fizemos um percurso pelo lirismo de 

Manuel Bandeira, entendemos o tom jocoso da poesia de Paulo Leminski e a liberdade de seu labor 

poético. 

Todas essas atividades nos encaminharam para a última etapa, que prevê a ampliação do 

horizonte de expectativa dos participantes.  Segundo Bordini  e  Aguiar,  “tendo percebido que as 

leituras feitas dizem respeito não só a uma tarefa escolar, mas ao modo com veem seu mundo, os 

alunos, nessa fase, tomam consciência das alterações e aquisições, obtidas através da experiência 

com a literatura”. (1988, p. 90) Cabe ao aluno reconhecer-se em processo de formação enquanto 

leitor e ir em busca de novas complexidades de leitura. E é nesse ponto que o ciclo reinicia e novos 

desafios são propostos aos alunos, para novamente começar um processo de ruptura e ampliação de 

seus horizontes de expectativa. 

Para finalizar as atividades de leitura de poesia e minha atuação na escola-campo, levei os 

alunos  à  biblioteca  para  que  buscassem  no  acervo  da  escola  novas  leituras.  Como  não  estão 

acostumados a serem agentes de sua própria aprendizagem, muitos alunos rejeitaram a proposta e 
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ficaram dispersos. Compreender esse comportamento poderia ser a proposta de uma nova aplicação 

do método, que segundo Bordini e Aguiar (1988), “evolui em espiral, sempre permitindo aos alunos 

uma postura mais consciente com relação à literatura e à vida”. (p.91) Aprender a lidar com tais 

pedras no meio do caminho da poesia em direção ao leitor é um dos meios para transpormos o 

abismo citado por João Cabral de Melo Neto. 

Considerações Finais

Assim como João Cabral de Melo Neto, acredito que há de se descobrir meios de transpor o 

abismo que se criou entre a poesia e o leitor por motivos de sobrevivência da primeira.  Se há 

leitores problemáticos, como afirma o poeta pernambucano, que não chegam espontaneamente à 

poesia contemporânea, é preciso levá-la até eles, mostrando-lhes que essa poesia também pode estar 

em consonância com seu lugar no mundo. Cabe a nós, professores, leitores, mediadores sociais de 

leitura esse trabalho com a literatura, apontando para sua nova função em nossa sociedade, que, 

como afirma Candido (1972), satisfaz a necessidade universal de fantasia, contribui para a formação 

da personalidade e faculta uma maior compreensão da realidade. Assim também acredita Chiappini 

(2005,  p.258),  que  apresenta  a  literatura  como  ferramenta  para  evitar  a  estagnação  crítica  da 

sociedade, pois ela funciona como antídoto contra “a demagogia e a ignorância, a mesmice e a 

chatice deste mundo em que todos falam a mesma coisa”.

Essa pesquisa contribui para o cenário de estudos de formação do leitor de literatura, pois 

convoca enquanto foco de nossa atenção,  o  aluno adolescente,  uma vez que a  maior  parte  das 

pesquisas desta área interessa-se pelas leituras da criança ou voltadas para ela ou pelo aluno do 

Ensino Médio e a leitura das obras selecionadas para o vestibular. O aluno da segunda fase do 

Ensino Fundamental tem ficado à sombra e faz-se necessário lançar o olhar sobre esse sujeito em 

formação dentro ou fora do ambiente escolar. 

Esperamos que esta pesquisa e a proposta de (trans)formação de leitores da palavra poética 

e de ampliação de seu horizonte de expectativa possam se unir a outros trabalhos movidos pela 

mesma preocupação e concorrer para a transformação da realidade no que concerne à leitura da 

poesia brasileira moderna e contemporânea.
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CHARLES BAUDELAIRE, LEITOR DE EDGAR ALLAN POE99

Helissa de Oliveira Soares100 
Letícia Costa e S. Ferro101 
Goiandira de F. Ortiz Camargo (Orientadora)102

Resumo: Em lembrança oportuna, Walter Benjamin (2000) chama-nos a atenção para o fato de, logo nas primeiras 
páginas  de  As Flores do Mal,  o seu autor,  Charles Baudelaire,  conferir  destaque à recepção literária,  sobretudo, à 
recepção desacostumada de poesia. Desse modo, uma etapa imprescindível do estudo da poética baudelairiana não deve 
se furtar dos delineamentos de suas medidas, ditames e influências. Tal escritura, por exemplo, dá mostras, qual seja, de 
revisitação e reformulação crítica da poética de Edgar Allan Poe. Aspecto que, na concepção de Alfonso Berardinelli 
(2007),  endossa a personalidade do poeta francês como a de um escritor dissimulado, dividido entre extremos. Tal  
constatação é o que, não por acaso, propicia a apreensão da chamada literatura moderna e nos direciona para o exercício 
de leitura na própria contemporaneidade. De posse dessas considerações, o presente trabalho volta-se para a experiência 
de  leitura  e  para  o  exercício  de  compreensão  da  engenhosidade  poética  na  Modernidade,  tendo  como  base,  
sobremaneira, os dois poetas referidos, neles resgatando o sistema de criação poética de cada um, para, em seguida,  
compreendermos como Baudelaire, ao palavrear-se de Poe, edifica sua obra e nos faz pensar a mecânica de recepção 
nos dias atuais.
Palavras-chave: poética, crítica, leitura, contemporaneidade, Edgar Allan Poe e Charles Baudelaire. 

“Com Baudelaire a poesia francesa ultrapassa finalmente as fronteiras da nação. Ela é lida 

no mundo inteiro; impõe-se como a poesia própria da modernidade; dá origem à imitação, fecunda 

muitos  espíritos”.  A asseveração é  de  Paul  Valéry  (1999,  p.  21),  que ressoa,  com proximidade 

incisiva, uma outra, dessa vez, proferida pelo crítico francês Marcel Raymond (1997, p. 11): “Há 

hoje uma concordância geral em considerar  Les Fleurs du Mal como uma das fontes vivas do 

movimento poético contemporâneo”. Moderna, contemporânea, de ampla receptividade (que se dá a 

ler  pela  aclimatação apaixonada,  qual  seja,  de prática  discípula  ou hostil,  de  várias  escrituras), 

aspectos, enfim, desta arte que esboça a condição humana, que é a poesia de Baudelaire – tudo isso,  

99 Texto – exceto os poemas e citações – redigido em grafia  atualizada segundo o Acordo Ortográfico da Língua  
Portuguesa de 1990, que entrou em vigor no Brasil em 2009.

100 Mestranda em Estudos Literários,  pela Universidade Federal de Goiás e professora substituta da área de Teoria  
Literária na mesma instituição. É bolsista CNPq. Endereço eletrônico: gatopretopoe@gmail.com

101 Mestre em Estudos Literários, pela Universidade Federal de Goiás e doutoranda na mesma instituição. É bolsista 
CAPES. Endereço eletrônico: let_ras@hotmail.com

102 Professora  Associada  I,  da  Faculdade  de  Letras  da  Universidade  Federal  de  Goiás.  Endereço  eletrônico: 
g.ortiz@uol.com.br
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por seu turno, demonstra o exercício angustiante e irrestrito de sua influência. Exercício, pois, que 

se afigura imperioso ao caráter intermitente das Letras, e que, por esse motivo, segue em duplo 

contorno: o de ida e o de volta, porque quem afecciona, afeccionado, uma ou vária vez, também um 

dia assim o estivera. Isso é o que o presente trabalho, desde logo atravessado pela expressão-título: 

“Charles Baudelaire leitor de Edgar Allan Poe”, se encarregará de demonstrar.

Em conferência proferida aos 19 dias do mês de fevereiro de 1924 e,  posteriormente, 

publicada em Variedades, Valéry se dedica a pensar de que forma Baudelaire conseguira tornar-se 

uma influência magnânima não apenas em território francês, mas em todo o exterior, malgrado se 

tratasse de um poeta de espírito tanto mais singular quanto mais particular. Como resposta, o crítico 

se arrisca a dizer que tal aceitação concorreria não apenas para “uma inteligência crítica associada à 

virtude da poesia” baudelairiana, mas também para “uma circunstância excepcional”.  Aspectos que 

passaram a ser dois lados de uma só moeda – eis, para Valéry, a descoberta essencial do autor de As 

Flores do Mal, uma vez que ele 

[...] tinha uma sensibilidade cuja exigência o levava aos requintes mais delicados 
da forma; mas esses dons sem dúvida só o teriam tornado um rival de Gautier ou 
um excelente artista do Parnaso se ele não tivesse, através da curiosidade de seu 
espírito, merecido a chance de descobrir nas obras de Edgar Poe um novo mundo 
intelectual.  O  demônio  da  lucidez,  o  gênio  da  análise  e  o  inventor  das 
combinações  mais  novas  e  mais  sedutoras  da  lógica  com  a  imaginação,  do 
misticismo com o cálculo,  o  psicólogo da exceção,  o  engenheiro  literário  que 
aprofunda  e  utiliza  todos  os  recursos  da  arte  aparecem-lhe  em  Edgar  Poe  e 
fascinam-no. Tantos pontos de vista originais e tantas promessas extraordinárias o 
enfeitiçam. Seu trabalho foi transformado, seu destino, magnificamente mudado 
(VALÉRY, 1999, p. 22). 

 Em março de 1852, Baudelaire escreve à sua mãe: “Descobri um autor norte-americano 

que provocou em mim a mais incrível simpatia e escrevi dois artigos sobre sua vida e obra”. Um 

ano depois, em outra carta volta a falar do tal admirado escritor: “ Compreendes agora por que, em 

meio à pavorosa solidão que me cerca, entendi tão bem o gênio de Edgar Poe e por que contei tão 

bem sua abominável vida?” (BAUDELAIRE, 2003, p. 7). A criação poética de Baudelaire, desse 

modo, estabelece-se em confraria com a de Poe no que diz respeito à necessidade de uma escritura 

consciente  de  seu  próprio  tempo  e,  por  conseguinte,  de  sua  própria  existência;  impõe-se  não 

segundo o espontaneísmo romântico, e sim o da ação refletida. Isso porque, para Baudelaire, assim 

como para Edgar Allan Poe, uma obra resultante de inspiração não poderia resistir sequer a uma 

leitura mais vagarosa e sobrecarregada de um leitor astuto. Leitor este no qual o próprio Baudelaire 
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se  reconheceria,  encarnando-o  em  seu  mais  alto  grau  de  lucidez.  A superação  dos  preceitos 

românticos, a engenhosa forma de ler o mundo como a si mesmo, correndo aos olhos da identidade 

– fosse real, fosse falseada, são pontos que assegurariam a Baudelaire posição de destaque no meio 

literário.  Esse  ultrapassar  da  filosofia  romântica,  levando  para  a  própria  obra  literária  ou 

paralelamente  a  ela  o  exercício  de  reflexão  acerca  da  mesma,  resultando  também numa visão 

desconfiada  da  composição  literária  e  da  leitura  desta,  rompendo  com  o  transcendentalismo 

romântico em todas as esferas, inclusive na criação poética como algo divinizado, permeado pela 

intuição, foi apontado por Poe que, sendo lido por Baudelaire, e recuperado nesse panteão de poetas 

do  passado  elegido  pelo  poeta  francês,  tornou-se  uma  das  marcas  mais  significativas  do  que 

chamamos Modernidade literária. Retomando algumas palavras de Eliot (1934), podemos dizer que 

a obra baudeleiriana, “seu significado e a apreciação que dela103 fazemos constituem a apreciação de 

sua relação com os poetas e os artistas”, sendo, neste caso em especial, o poeta norte americano, 

Edgar  Allan  Poe.  Na verdade,  Baudelaire  elege  sua  “herança  literária”  (Eliot)  oriunda de Poe, 

permitindo-se entender  o diálogo entre  as  duas  obras,  tendo na relação do seu poema “A uma 

passante” com o conto poeano “O homem na multidão” um dos mais emblemáticos exemplos dessa 

influência. Assim, como dizia Eliot

Em tais aspectos ou trechos de sua obra pretendemos encontrar o que é individual,  
o que é essência peculiar do homem. Salientamos com satisfação a diferença que o 
separa  poeticamente  de  seus  antecessores,  em  especial  os  mais  próximos; 
empenhamo-nos em descobrir algo que possa ser isolado para assim nos deleitar. 
Ao contrário, se nos aproximarmos de um poeta sem esse preconceito, poderemos 
amiúde  descobrir  que  não  apenas  o  melhor  mas  também  as  passagens  mais 
individuais  de  sua  obra  podem  ser  aquelas  em  que  os  poetas  mortos,  seus 
ancestrais, revelam mais vigorosamente sua imortalidade. (ELIOT, 1989, p. 38)

Não  obstante,  ainda  que  sua  origem  e  mesmo  os  seus  gostos  estejam  arrolados  ao 

Romantismo, e cheguem a beirar o clássico – conforme dispara Valéry (1997, p. 25), à medida que 

Baudelaire trouxe “um crítico em si mesmo, associando-o intimamente a seus trabalhos” –, não fora 

negligenciando ou repudiando o raciocínio que o poeta prepararia seus versos. Ao contrário. Neles, 

há  dispositivos  que  vão muito  além dos  “efeitos  de  choque,  de  arrebatamento  e  de  contraste” 

(VALÉRY, 1997, p. 26) tão em voga no período romântico. Ocorre que Baudelaire, sendo leitor de 

Poe, soube redirecionar o problema da literatura, isto é, se antes ele “nunca havia sido examinado 

em suas premissas”, posto que era “reduzido a um problema de psicologia, abordado através de uma 

análise em que a lógica e a mecânica dos efeitos fossem deliberadamente empregadas, pela primeira 

103 Grifo nosso.
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vez, as relações entre a obra e o leitor eram elucidadas e dadas como os fundamentos positivos da 

arte” (VALÉRY, 1997, p. 26). 

Em outras palavras, a poesia, para Baudelaire, seria fruto de uma realidade subtraída do 

coração, mas, que, podendo ou não convir de uma passionalidade pessoal, deveria instituir versos da 

mais  pura  clarividência,  lançados  à  luz  do  intelecto.  Conquanto  n´As  Flores  do  Mal haja  “o 

sofrimento de um homem solitário, infeliz e doente” (FRIEDRICH, 1991, p. 36), não se pode dizer 

que se trata de uma obra romântica, em sua acepção mais tradicional, uma vez que Baudelaire 

alargou o conceito ao propor a despersonalização da poesia. Ou seja: o poeta francês desconsiderou 

que o sujeito empírico e o sujeito lírico carecessem de mesma identidade. Se antes deveriam, ao 

mesmo eu, serem confinados, com Baudelaire, essa medida de balizas iguais se tornaria anacrônica, 

quando não arbitrária e infundada. Assim, o que começou dogmático com os românticos – no caso, 

a celebração de uma subjetividade inspirada e absoluta, e o culto da pureza formal – passou à caça 

de palavras que não apenas traduzissem “a angústia, a impossibilidade de evasão, o ruir frente à 

idealidade  ardentemente  querida”  (FRIEDRICH,  1991,  p.  38),  como  também,  vozeasse  uma 

composição de imagens centradas na mais extrema angústia, no persistente apelo da realidade e das 

situações mórbidas e negativas. 

Tudo  isso,  por  seu  turno,  seria  de  fato  revelador  quando  da  recombinação  de 

verossimilhança e fantasia, vazada da condição humana em sentido lato e não apenas de um único 

sujeito. Este só seria relevante na medida em que fizesse parte do todo que é a humanidade. O eu a  

que dá voz à obra  As Flores do Mal é  condicionado como imediata  ressonância de todos que 

sofrem, pungem e se queixam do e no mundo em que vivem. Nesse ponto reside o material poético 

com o qual lida o poeta e que, ao lhe aturdir, sugestiona-o a compor, por exemplo, uma musa em 

estado doentio e em cuja face sintomaticamente “[...] afloram lado a lado/ A loucura e a aflição, 

frias e taciturnas.” (BAUDELAIRE, 2006, p. 135).

A poesia  lírica para Baudelaire  define-se,  essencialmente,  nisto:  na reflexão acerca da 

realidade objetiva, na subjetividade diluída, na estética do feio e do mórbido. As coisas partem não 

do coração e suas comoções sentimentais, mas da engenharia imagética e astuciosa da criação, onde 

todas as coisas acabam se transformando em “luxo, forma e volúpia” (VALÉRY, 1999, p. 29). Essa 

estética  dissonante,  ao  mesmo  tempo  aterradora  e  leve  –  vide  aproximações  aparentemente 

incompatíveis, porém, de forma assídua flagradas, como  flores e  mal,  horror e  sedutor,  morto e 

alegre, satanismo e idealidade etc. –, faz de Baudelaire o criador da palavra modernidade104. “Ele a 

104 Daí, em Sobre a Modernidade, Baudelaire (1996, p. 25) dizer que para ser moderno é necessário “tirar da moda o que 
esta pode conter de poético no histórico, de extrair o eterno do transitório”, focado num “objetivo mais geral, diverso do 
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emprega em 1859, desculpando-se por sua novidade, mas necessita dela para expressar o particular 

do  artista  moderno”,  que  era  sua  exata  “capacidade  de  ver  no  deserto  da  metrópole  não só  a 

decadência do homem, mas também de pressentir uma beleza misteriosa, não descoberta até então” 

(FRIEDRICH, 1991, p. 35). Essa beleza de que se fala encontra tradução no estilo da decadência ao 

qual Baudelaire destinava o maior dos apreços, sobretudo, porque em sua poesia – composta por 

“idéias novas com formas novas e palavras que ainda não se ouviram” – na fórmula sintética do 

também poeta e amigo Théofile Gautier (2001, p. 43) – podiam ser encontradas

[...]  as larvas das superstições, os fantasmas apavorados da insônia, os terrores 
noturnos, os remorsos que estremecem e se voltam ao menor ruído, os sonhos 
monstruosos a que só a impotência põe paradeiro, as fantasias obscuras de que se 
espantaria  o  dia,  e  tudo aquilo que a  alma,  no fundo de sua mais  profunda e 
derradeira caverna,  encerra de tenebroso,  de disforme e de vagamente horrível  
(GAUTIER, 2001, p. 43-44).

 Ancorada no novo, a poesia lírica conheceria, dessa maneira, outras formas de expressão, 

que, além de terem como linha de frente o culto à despersonalização, à desrealização do real, na 

medida distintiva dos sujeitos, ainda, perpassariam multiplamente o desagradável, retratado com o 

assombro  das  deformações  múltiplas,  de  sopro  e  percepção  impuros.  Tudo  isso,  por  sua  vez, 

autorizou desdobramentos fecundos, de poetas que não apenas se juntaram a Baudelaire, como o 

continuaram e, não poucas vezes, superaram-no105, inclusive, tal como o próprio fizera com Edgar 

Allan Poe. 
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LEITURA ESCOLAR E PROVOCAÇÃO: de Shakespeare ao Mangá

Maria de Fátima Cruvinel106

Resumo: A leitura do gênero literário na escola não é uma prática sociocultural simples; ao contrário, sua 
realização depende de uma complexidade de fatores, muitos deles determinados por implicações alheias ao  
espaço  escolar  de  leitura,  como  ações  e  políticas  que  extrapolam  os  domínios  pedagógicos. 
Independentemente  dessas  alheias  demandas,  a  prática  de  leitura  literária  na  escola  de  ensino  básico  
encontra, ainda, dificuldades de outras ordens,  mais afeitas à dimensão cultural  da recepção leitora, que 
podem determinar os resultados dessa prática. Entre essas dificuldades, encontra-se a questão da escolha do 
corpus dado a ler, diretamente relacionado à mediação e recepção leitora. Dessa perspectiva, uma questão  
que se coloca é: como efetivar a leitura literária na escola, o que depende da vontade do leitor além da  
mediação do professor, e atender à proposta de educação dos sentidos pela palavra literária, garantindo a 
experiência estética ao jovem leitor escolar? Uma resposta pode ser a provocação pela escolha dos gêneros e 
títulos,  premissa de uma das ações do projeto “Leitura literária e formação de leitores na escolarização 
básica”, que subsidia a prática de leitura da Subárea de Português do Centro de Ensino e Pesquisa Aplicada à  
Educação – Cepae/UFG. O presente trabalho propõe-se a refletir sobre o possível diálogo entre textos do 
cânone e gêneros atuais, como a HQ e o mangá, com base em uma prática de leitura da peça  Romeu e 
Julieta,  desenvolvida  com  alunos  de  oitavo  ano  do  ensino  fundamental  no  Cepae  e  idealizada  com  a  
participação de estagiários da Licenciatura em Letras da mesma instituição. A associação da peça a gêneros  
de interesse dos alunos leitores, como as histórias em quadrinhos, e a adaptações pelo cinema, apontou a  
ampliação da compreensão leitora do texto dramático shakespeariano. 

Palavras-chave: literatura escolar; formação de leitores; recepção; Shakespeare; HQ; mangá.

... as imagens, assim como as palavras, são a 

matéria de que somos feitos.

Alberto Manguel

A escola  pode  ser  um  espaço  de  experiência  estético-literária?  Essa  pergunta  é  aqui 

colocada  como mote  para  a  reflexão que  se pretende desenvolver,  não  sem antes  tomar  como 

pressuposto o dado já  evidenciado por diversos  estudiosos e  comprovado na prática de muitos 

professores de que a leitura do gênero literário na escola não é uma prática sociocultural simples, 

especialmente se abordada da perspectiva da história cultural. Ao contrário, sua realização depende 

106 Doutora em Estudos Literários pela Unesp-Araraquara e Professora da Área de Comunicação do Centro de Ensino e 
Pesquisa Aplicada à Educação (Cepae/UFG). Email: fatimacruvinel@uol.com.br 
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de uma complexidade de fatores,  muitos deles determinados por implicações alheias  ao espaço 

escolar  de  leitura,  como  ações  e  políticas  que  extrapolam  os  domínios  pedagógicos. 

Independentemente dessas alheias demandas, a prática de leitura literária na escola de ensino básico 

encontra, ainda, dificuldades de outras ordens, mais afeitas à dimensão cultural da recepção leitora, 

que podem influenciar os resultados do panorama cultural brasileiro, no que se refere à formação de 

leitores. 

A  literatura  pressupõe  especulação,  conjectura,  interrogação.  Por  tratar  de  questões 

focalizadas da perspectiva da subjetividade e se materializar pela via estética da linguagem no que 

ela tem de criativo e transgressor, esse gênero exerce sobre o leitor certo poder de atração, mas ao 

mesmo tempo é refratário ao propósito utilitário, o que dificulta, senão inviabiliza, o seu uso como 

pretexto e lição, no sentido de unidade didática. Afinal, a matéria de que é feita a literatura não é 

passível de ensino-aprendizagem no sentido pedagógico e doutrinador; ela serve, antes, à educação 

dos sentidos, à experiência singular do leitor, uma vez que resulta do movimento operado por ele 

diante  da  expressão  verbal  alcançada  pelo  autor.  Isso  não  minimiza,  absolutamente,  a  função 

formadora de qualquer manifestação estética, o que se pode atestar no recém lançado livro Aprendi  

com Jane Austen: como seis romances me ensinaram sobre amor, amizade e as coisas que realmente  

importam, em que o autor, William Deresiewicz (2011), retoma sua juventude pelo fio da memória 

para narrar uma experiência leitora que teria sido responsável por parte importante de sua formação, 

como o próprio título adianta. 

Tomar a experiência leitora do ponto de vista dessa peculiaridade – sua natureza formativa 

– não quer dizer considerá-la mera “digestão”, ou seja, “um processo de extrair a essência dos livros 

e incorporá-la em si mesmo”, como informa Robert Darnton sobre um voraz leitor inglês do século 

17  (Willian  Drake,  autor  de  um livro  de  lugares-comuns),  no  ensaio  “Os  mistérios  da  leitura” 

(DARNTON, 2010, p. 177), portanto, com uma função essencialmente utilitária. Trata-se, antes, de 

compreender que, dada sua natureza estética, a literatura mantém-se como janela para o mundo, na 

medida em que pode promover a inquietação e a inconformidade e, consequentemente, estimular a 

imaginação e avivar o desejo de questionar o estado das coisas, movimentos tão necessários sempre 

e,  especialmente,  em  tempos  de  excessiva  passividade  dos  jovens  diante  da  enxurrada  de 

informações mal digeridas e assimiladas. 

Contudo, apesar de as anotações de Drake apontarem o ato de ler como prática utilitária, 

esses mesmos excertos retirados de seus lugares-comuns podem nos servir para problematizar uma 

concepção que atende aos propósitos da prática escolar de leitura. Tome-se dele um exemplo que 
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pode causar certo estranhamento em razão do campo metafórico escolhido mas que dimensiona 

com  pertinência  a  compreensão  de  leitura  como  resultado  da  ação  do  leitor  no  processo  de 

construção de sentidos:

A carne que consumimos é um fardo enquanto boiar íntegra no estômago, mas ao 
se transformar fornece enfim força e alimento. Que façamos o mesmo em nossas 
leituras.  Não  permitamos  que  se  mantenha  íntegro  aquilo  que  recolhemos  de 
diversos autores, pois assim não se tornarão nossos, mas nos esforcemos para que 
seja cozido e digerido – de outro modo nos preencherá a memória inteira, restando 
nula e vazia nossa compreensão (DARNTON, 2010, p.177). 

A referência ao livro sobre os romances de Jane Austen e a citação do ensaio de Robert 

Darnton têm aqui  o intuito  de realçar  a  função formadora da literatura,  tomada na acepção de 

educação dos sentidos, bem como circunscrever a presente abordagem ao campo da prática escolar 

de leitura, cujo escopo é igualmente o da formação, e ao projeto a que se associa. Dele subsidiária e 

por  ele  alimentada,  a  prática  leitora,  nomeada  para  efeito  deste  evento  “Leitura  escolar  e 

provocação: de Shakespeare ao mangá” insere-se no Plano de ensino da Subárea de Português do 

Cepae/UFG, como uma das unidades do programa da disciplina Língua Portuguesa no oitavo ano 

do ensino fundamental e se concretiza como uma das ações do projeto de pesquisa “Leitura literária 

e  formação de leitores  na escolarização básica”.  O objetivo dessa  pesquisa é  contribuir  para  a 

formação efetiva de jovens leitores escolares, de modo que eles reconheçam essas práticas como 

experiências  singulares  e  determinantes  de  sua  constituição  como  sujeitos  sociais.  O  interesse 

primeiro é, pois, o de propor práticas de leitura, especialmente do gênero literário, e avaliá-las em 

sua força mobilizadora no processo de constituição de subjetividades. Interessa, também, torná-las 

objeto de reflexões a serem divulgadas especialmente no meio em que circulam outros profissionais 

da área, de preferência que atuem na educação básica, a fim de reiterar a relevância social do tema 

leitura para a construção de uma sociedade em que mais sujeitos possam desfrutar de bens culturais 

como o livro literário.

Se nos perguntarmos como nos tornamos leitores, muitas respostas indicarão – ou ao menos 

tangenciarão – o papel da escola nesse processo. Não são poucas as pesquisas sobre a formação de 

leitores que indicam esse dado. Assim, não há como negar a função mediadora da escola na relação 

entre leitor e literatura, mesmo em tempos de expressivo crescimento dos modos eletrônicos de 

comunicação, entre eles a digitalização do livro e sua disponibilização pelas novas mídias,  que 

dispensam a escola ou a biblioteca como mediadoras do encontro entre leitor e texto. Assim, é do 

ponto de vista da escola como principal espaço de formação de leitores que se propõe a referida 

pesquisa,  cujo  propósito  é  investigar  práticas  de  leitura  literária  escolar,  considerando aspectos 
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como  a  escolha  de  títulos,  feita  tanto  pelo  professor  quanto  pelo  aluno;  a  recepção  dos 

alunos-leitores,  marcada  muitas  vezes  pela  indisposição  inicial,  senão  recusa;  as  atividades 

desenvolvidas com as obras; a escrita das experiências leitoras; a influência delas na constituição 

dos leitores como sujeitos sociais. Esse último propósito deve soar um tanto ambicioso e talvez 

inalcançável, a tomarmos o exemplo do leitor de Jane Austen, que provavelmente só mais tarde foi 

capaz de narrar sua experiência leitora e perceber nela o processo de subjetivação por que passara. 

No livro citado, William Deresiewicz conta uma fase de sua vida, mas não o faz nos moldes de uma 

autobiografia comum, e sim à luz da obra romanesca da escritora inglesa, narrando como os seis 

romances  dessa  autora  teriam  funcionado  para  ele  como  uma  espécie  de  guia  de  educação 

sentimental.

Retomando  o  projeto  de  pesquisa  e  a  prática  escolar,  objeto  desta  reflexão,  cumpre 

observar que entre as dificuldades manifestas pelos profissionais envolvidos com a literatura na 

escola, ressalta-se a escolha do corpus dado a ler, diretamente relacionada à mediação e recepção 

leitoras. Desse prisma, outra questão se coloca: como efetivar a leitura literária na escola, o que 

depende da vontade do leitor além da mediação do professor, e atender à proposta de educação dos 

sentidos  pela  palavra  literária,  garantindo  a  experiência  estética  ao  jovem leitor  escolar?  Uma 

resposta pode ser a provocação pela escolha dos gêneros e títulos, premissa de uma das ações do 

projeto de pesquisa já referido. O plano de ensino prevê em todas as séries do ensino fundamental a  

leitura de oito títulos ao longo do ano, quatro indicados pela subárea de ensino; quatro escolhidos 

pelo  aluno,  trazidos  de  casa ou emprestados da biblioteca.  A indicação dos  professores  para  a 

composição do  corpus obedece a alguns critérios como a variedade dos gêneros: narrativo – nas 

modalidades  conto,  romance,  narrativa  juvenil  –,  lírico  e  dramático.  A liberdade  de  escolha 

concedida ao aluno – cinquenta por cento dos títulos a serem lidos durante o ano – visa garantir, em 

certa medida, o protagonismo discente na prática leitora proposta pela escola. 

A lista de títulos escolhidos pelos jovens alunos merece uma reflexão mais detida à parte, o 

que certamente já foi feito à luz dos pressupostos da história das práticas sociais e da sociologia da 

leitura. Aqui algumas considerações servem para pôr em evidência a tensão entre leitura legitimada 

versus  leitura ilegítima, tema importante quando se trata da prática leitora escolar. Assim, grosso 

modo, o que se pode observar é que o repertório dos alunos é, em larga medida, determinado pela 

mídia, incluindo as redes sociais e o cinema, já que imperam os  best-sellers (como foi possível 

constatar em uma escala que coincidiu com o fechamento da biblioteca da escola em razão da greve 

de servidores da instituição, o que motivou a proposta de troca de livros entre os alunos da turma). 

O propósito da permuta foi também, evidentemente, o de estimular a leitura literária por meio da 

                                                           Sumário                                                     399



influência de pares – colegas na mesma faixa etária, com os mesmos interesses e gostos. Assim, 

títulos da série  Harry Potter,  Crônicas de Nárnia,  autores como Rick Riordan, Stephenie Meyer 

circularam nas salas de aula. Mas é preciso realçar igualmente, ainda que o número seja menor, a 

escolha determinada por influência familiar, como a dos clássicos Vinte mil léguas submarinas e 

Viagem ao centro da terra, de Júlio Verne, ou O morro dos ventos uivantes, de Emily Brontë, este 

escolhido pelo  aluno por  influência  de  sua  bisavó,  que  tinha  predileção pelo  romance  em sua 

juventude. Se essas escolhas apontam certo anacronismo, nem por isso resultam em leitura menos 

prazerosa, a considerar as manifestações dos leitores sobre suas escolhas. Para o contraponto e 

diálogo com o corpus de livre-escolha, a lista indicada pelos professores para leitura na mesma série 

escolar compôs-se dos seguintes títulos:  Caçadas de Pedrinho, Monteiro Lobato; Romeu e Julieta, 

Shakespeare; Histórias de amor, uma reunião de contos de vários autores, entre os quais Machado 

de  Assis,  Lygia  Fagundes,  Marina  Colasanti,  Shakespeare;  Declaração  de  amor:  canção  de 

namorados, uma seleta de poemas de Drummond, organizada por Augusto Graña Drummond e Luis 

Maurício Graña Drummond.

Objetivamente, este estudo propõe-se a refletir sobre o possível diálogo entre textos do 

cânone e gêneros atuais, como o mangá, com base em uma prática de leitura da peça  Romeu e  

Julieta, desenvolvida com alunos de oitavo ano do ensino fundamental no Cepae e idealizada com a 

participação de estagiários da Licenciatura em Letras da mesma instituição. A proposta de diálogo 

direciona o foco também para a necessidade de acrescentar, às práticas educativas, certa pedagogia 

do olhar, uma vez que não se pode mais ignorar as novas formas de dizer, os novos gêneros e, 

consequentemente, os novos modos de ler dos diversos meios que se impõem como produtores de 

sentido e formadores do homem contemporâneo. Assim, a tensão entre o verbal e o não verbal 

integra-se à proposta da prática de leitura com o objetivo de retomar a atenção do leitor para o texto  

escrito – a peça shakespeariana –, livro que compõe, conforme se mostrou, a seleção de títulos a 

serem lidos durante o ano escolar. Não se trata, necessariamente, de reafirmar a centralidade da 

palavra escrita, uma vez que não se desconsidera a validade de outros códigos e linguagens, as 

tradições orais e as novas textualidades que surgem com as cada vez mais avançadas tecnologias 

digitais; trata-se, antes, de aceitar o dado de que, no contexto atual das práticas culturais e sociais, é 

imperativo  que  a  atividade  leitora  seja  realizada  em  sintonia  com  linguagens  e  gêneros  que 

demandam o uso de outras tecnologias que não a escrita; trata-se, ainda, de defender que a leitura de 

textos clássicos continue a ser proposta mas com a opção de sua abordagem se dar em confluência 

com a  produção  contemporânea,  tanto  para  atrair  o  leitor  quanto  para  revelar  a  atualidade  da 

tradição.
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Essa defesa está na base da proposta da prática aqui apresentada, que toma a imagem como 

provocadora do interesse do leitor. Abro um parêntese, contudo, para uma breve referência à minha 

própria experiência leitora, num episódio que me ocorre enquanto escrevo estas considerações, e me 

preparo para citar o estudioso Alberto Manguel (2003) em texto no qual se refere a uma pintura de 

Van Gogh, para iniciar sua reflexão sobre a imagem como narrativa, o que faz se reportando aos 

livros que lera na infância, quase todos ilustrados.  De minha parte, uma das primeiras lembranças 

que tenho de livro me vem com a uma imagem que ilustra uma página do livro O patinho feio, de 

Andersen. O drama do pobre enjeitado ficou para sempre gravado em minha memória com a cena 

do protagonista sendo expulso da casa em que procura abrigo, depois de vagar sem rumo, por ter 

sido rejeitado pela mãe. Naquela edição, a ilustração que acompanhava o texto trazia uma mulher 

afugentando ferozmente o patinho, o que faz usando como arma um utensílio doméstico – um rolo 

de abrir massa. Tanto a minha memória da ilustração quanto a lembrança de Manguel, ambas se 

reportando a um evento ocorrido na infância, podem se valer da constatação do ilustrador Rui de 

Oliveira  sobre  suas  memórias:  “Muitas  imagens  habitaram  minha  infância,  e  algumas 

permaneceram hóspedes eternamente” (OLIVEIRA, 2008, p. 36). 

A ilustração da cena d’O patinho feio que me persegue não reduziu o efeito do texto, 

embotando a dimensão do sofrimento do cisne ignorante de sua condição, tampouco se sobrepôs à 

cena narrativa, pois não perdi a totalidade da história. Não se trata de denegar, tampouco diminuir, o 

poder que o texto verbal tem de suscitar imagens no leitor – no sentido de representação mental –, 

especialmente se tratamos do poético. Afinal, conforme Oliveira (2008, p. 33) a imagem literária 

“se autojustifica, ou seja, não precisa necessariamente de qualquer imagem-visual ou de recursos 

além de  seu  silêncio”.  É  certamente  essa  compreensão  que  é  categoricamente  assimilada  pelo 

escritor  Gustave  Flaubert,  para  quem  o  desenho  teria  um efeito  pernicioso  sobre  a  descrição 

narrativa: o de devorá-la, reduzindo o universal ao singular; por isso ele não permitia que qualquer 

traço pictórico ilustrasse sua obra (MANGUEL, 2003, p. 20). Interessa aqui ressaltar, todavia, a 

força da plástica – no sentido de representação concreta – sobre nosso espírito e nossas emoções, 

especialmente em razão da cada vez mais forte presença da imagem na sociedade atual, a ponto de 

se poder considerar,  com o sociólogo italiano Giovanni  Sartori  (2001) em estudo que critica a 

dependência à tv, que o homo sapiens foi em certa medida substituído pelo homo videns. 

Levado em conta o forte apelo da imagem nas práticas contemporâneas, difícil é não nos 

valermos dela também em práticas determinadas pelo texto escrito, o que não pressupõe, é preciso 

reafirmar, sobreposição de uma à outra, mas o atraente e provocativo diálogo entre o verbal e o 

não-verbal. Um exemplo de como uma linguagem marcadamente imagética pode favorecer o acesso 
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à linguagem verbal é a experiência do cinema levar o espectador à literatura. Muitos leitores – meus 

alunos e suas escolhas de títulos literários são exemplo – têm buscado o livro depois do filme, e na 

grande  maioria  dos  casos  os  depoimentos  revelam  ter  sido  a  experiência  leitora  muito  mais 

prazerosa do que a fílmica. Não se pode esquecer de mencionar igualmente a produção literária 

infantil de alta qualidade e investimento gráficos, que só não tem mais leitores devido aos altos 

preços do livro. Outra consideração pertinente para esta reflexão é a de que o brasileiro estaria mais  

preparado para ver as imagens do que propriamente ler seus sentidos, porque teria passado, sem a 

devida mediação, da oralidade para a cultura audiovisual; sua relação com essa tecnologia seria 

anterior à sua relação com o livro e a leitura (ASSUMÇÃO, 2008).

Nessa  exposição,  não  poderia  deixar  de  considerar  igualmente  a  exuberante  oferta  de 

releituras de obras literárias clássicas por gêneros que têm como base a linguagem visual, o que 

possibilita pôr em prática a premissa de que a leitura do texto escrito pode se tornar atraente ao 

jovem leitor e se enriquecer se realizada no diálogo com outras linguagens e gêneros discursivos. 

Assim, para o desenvolvimento da prática, somou-se à abordagem de Romeu e Julieta a apreciação 

de outros gêneros mediados por diferentes linguagens, com especial ênfase em manifestações com o 

predomínio  da  imagem,  chamando  a  atenção  dos  alunos  para  a  atualidade  do  texto  indicado. 

Evidentemente  não  se  aproveitou  toda  a  produção  que  retoma a  peça,  adaptando,  atualizando, 

ressignificando cenas  ou o  texto  integral  de  uma das  histórias  de amor  mais  emblemáticas  do 

ocidente;  a  proposta  focalizou obras  de  predomínio  gráfico  como a  HQ  Gibizão  da Turma da  

Mônica – Romeu e Julieta, de Maurício de Sousa (2011), e Romeu e Julieta: mangá Shakespeare, de 

Sônia Leong (2011), além dos filmes  Romeu e Julieta de Franco Zeffirelli  (1968), e  Romeo + 

Julieta de Baz Luhrmann (1990). O primeiro longa-metragem tem roteiro bastante fiel  ao texto 

original; o segundo traz uma versão atualizada do drama, mas o conflito é o mesmo: a paixão entre 

o jovem Romeu e a bela Julieta, filhos de famílias rivais, que têm a morte como fim. A prática 

escolar de leitura da peça shakespeariana mais popular não poderia deixar de contemplar o diálogo 

com a linguagem fílmica, considerando evidentemente o dado já aqui apontado relativo ao poder 

persuasivo da imagem sobre o jovem, como também a popularização da tragédia pelo cinema.

Para efeito de ilustração da prática, detém-se, aqui, em um aspecto realçado na abordagem 

das duas HQs, que diz respeito à adequação do texto ao público leitor, a fim de observar, junto aos 

alunos, que as obras devem ser interpretadas levando-se em conta suas condições de produção e 

recepção. Enquanto na HQ brasileira mantém-se o conflito original, mas é suprimido o final trágico 

– Julieta Monicapuleto não aceita o desfecho da tragédia shakespeariana que lhe é mostrada pelo 

Frei Cascão: “Shakespeare que me desculpe, mas eu vou dar outro jeito no fim desta história!” 
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(SOUSA,  2011);  no  mangá,  a  morte  dos  protagonistas  é  mantida,  o  que  se  pode  conferir  nas 

citações, que servem também para observar a fidelidade ao texto de origem:

Amada Julieta... por aqui ficarei, em meio aos vermes que são teus serviçais. Aqui 
terei meu descanso eterno. Olhos, pela vez última fitai. Braços, o último abraço daí 
agora. Isso é por meu amor! Bom boticário, tua droga é rápida. Assim, com esse 
beijo, deixo a vida. (LEONG, 2011, p. 192-193)

Romeu – [...] Aqui, aqui quero permanecer com os vermes, que são teus servidores! 
Oh! Aqui fixarei minha eterna morada para libertar esta carne, farta do mundo, do 
jugo do mal influxo das estrelas!... Olhos, olhai uma derradeira vez! Braços, daí 
vosso último abraço! E vós, ó lábios! portas da vida, com um legítimo beijo selai o 
pacto infindo com a morte devoradora! [...] Ó honesto boticário! Tuas drogas são 
rápidas!... Assim morro... com um beijo! (SHAKESPEARE, 1981, p. 104)

Uma nota do tradutor adianta ao leitor a fidelidade textual nas falas das personagens desse 

mangá, que adapta a tragédia do dramaturgo inglês do século XVII, atualizando a trágica história 

dos  jovens  amantes  e  situando-a  no  contexto  da  tradicional  associação do crime organizado  – 

Yakuza – da Tóquio atual. Romeu é apresentado como ídolo do rock e filho de Montecchio; Julieta, 

filha de Capuleto, como uma garota da Shibuya, um dos bairros mais populares e movimentados de 

Tóquio. As duas famílias, rivais na organização Yakuza, estão em guerra, e o jovem casal sofrerá o 

cruel golpe da morte trágica e inoportuna. Nenhuma cena violenta do original é poupada na versão 

do mangá, gênero que não censura a violência. A HQ da Turma da Mônica é uma adaptação da 

tragédia, mas, diferentemente, mantém traços originais das personagens de Maurício de Sousa: é a 

história  de  Julieta  Monicapuleto  e  Romeu  Montéquio  Cebolinha  que,  apesar  de  estarem 

apaixonados, vivem brigando por questões miúdas. Não fica claro por que as duas famílias são 

inimigas, e as disputas que aparecem na história dizem respeito ou ao jogo de bolinhas de gude, 

fazendo prevalecer o humor. 

Para reiterar o tom bem humorado da HQ e o propósito parodístico de seu projeto estético, 

um dos diálogos antológicos da tragédia inglesa – em que o jovem casal se reporta ao rouxinol, ave 

que canta durante a noite, e à cotovia, mensageira da aurora, o derradeiro diálogo dos amantes em 

sua primeira e última noite de amor – é deslocado da cena original para a famosa cena do balcão. 

Situada no início da trama, é o momento em que os amantes ainda ignorantes da reciprocidade do 

sentimento amoroso confessam seu amor. Romeu sob a sacada do quarto de Julieta ouve-a falar, 

inocente da presença do jovem Montecchio. Para comparação, citam-se passagens dos dois textos.

Julieta – Ó Romeu, Romeu! Por que és Romeu? Renega teu pai e recusa teu 
nome; ou, se não quiseres, jura-me somente que me amas e não mais serei uma 
Capuleto.
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(...)

Romeu – Tomo-te a palavra. Chama-me somente “amor” e serei de novo 
batizado. Daqui para diante, jamais serei Romeu (SHAKESPEARE, 1981, p. 42).

Em Maurício de Sousa, essa parte do diálogo que introduz a cena do balcão se dá logo após 

Cebolinha saltar o muro e fazer “Psss!” para um galo que canta anunciando o dia, e assim figura:

– Romeu... Onde está o Romeu?

– ?

– Onde está que eu não acho?

– Qualé, ó doce Julieta? Não vê que estou aqui embaixo!

 –  Se  você  não  puder,  por  amor  a  mim,  deixar  de  ser  um  Montéquio 
Cebolinha, nosso amor chegará ao fim... Mas se assim não for, tenho algo a propor: 
não sou mais a Julieta e sim o seu amor! (SOUSA, 2011, p. 15).

Na HQ brasileira, a cena da noite de núpcias não acontece; contudo, mantêm-se as falas, 

adaptadas, agora entre diferentes interlocutores: Cebolinha e o pai de Mônica, como se pode ver na 

citação do texto, aqui inserido na representação gráfica, a fim de reforçar o propósito humorístico: 
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(SOUSA, 2001)

O uso  da  palavra  “arrebol”  remete  ao  amanhecer,  mas  o  efeito  mais  significativo  da 

construção do quadrinista, para além da rima, é o do humor provocado pela reiteração da consoante 

“l” no lugar de “r”, enfatizando a fala do conhecido integrante da Turma da Mônica, Cebolinha. 

Além disso, também é matéria de humor o engano do pai da protagonista: sonolento, não percebe 

que o que ouve é voz humana, não o canto do rouxinol.

No  mangá,  a  cena  da  primeira  noite  de  amor  não  só  dimensiona  a  intensidade  do 

sentimento amoroso entre Romeu e Julieta mas também prenuncia o final trágico, uma vez que 

acentua o sofrimento dos amantes em face da separação, como se pode atestar no texto original da 

cena e em sua recriação, que vem graficamente retratada para que se reafirme a fidelidade do texto:
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(LEONG, 2011, p 123)

Julieta – Queres ir embora?… O dia ainda não está próximo… Era do rouxinol e não 
da cotovia a voz que feriu o fundo receoso do teu ouvido… Todas as noites canta  
naquela romãzeira. Acredita, meu amor, era o rouxinol. 

Romeu – Era a cotovia, mensageira da aurora, e não o rouxinol!… Olha, meu amor, 
que raias invejosas de luz separam as nuvens no Oriente longínquo... Os círios da 
noite já se queimaram e o jucundo dia está, de pontas de pés, no brumoso cimo das 
montanhas... Preciso partir e viver, ou ficar e morrer (SHAKESPEARE, 1981, p.77).

A atualização da peça pode ser observada na ambientação da cena,  o quarto.  Além da 

cama, mostra outra peça absolutamente previsível nos aposentos de uma garota de quinze anos, 

situada no contexto deste início de século: um computador. O pássaro na gaiola, ao contrário do 

equipamento eletrônico, é um elemento inusitado e se contrapõe ao semblante de contentamento do 

casal; sua presença na cena provoca inicialmente certo estranhamento. Ele poderia apenas remeter à 

fala das personagens sobre o canto que as desperta, contudo nem o rouxinol tampouco a cotovia têm 

a cor lúgubre da morte; assim, a considerar a coloração com que é representada e a situação de 

aprisionamento da ave e os efeitos simbólicos que esses elementos carregam, mais provavelmente 

ali está para vaticinar o funéreo e precoce fim dos amantes.
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Na adaptação para HQ, a recriação dessa cena e do respectivo diálogo, no texto original 

talvez uma das mais tocantes, já indica que Romeu Cebolinha não só não terá um final trágico mas 

também terá uma reação completamente diversa do herói dramático quando Monicapuleto propõe a 

igreja como ponto para o encontro seguinte. Sua preocupação maior é com o campeonato de bolinha 

de gude, que na verdade é o pomo da discórdia entre os jovens da cidade. Quanto a Monicapuleto, a 

personagem seguirá até o final da história resolvendo as situações difíceis com sua impetuosidade e 

com a ajuda de seu coelho azul. O desfecho é a explosão do amor, mas não sem antes ocorrerem 

muitas  situações  divertidas,  o  que  atende  ao  projeto  de  substituição  do  trágico  pelo  cômico, 

proposta pelo autor da Turma brasileira. 

O propósito da leitura comparativa não se pautou, evidentemente, na ideia de substituição 

de um texto por outro, ou seja, da peça shakespeariana pelo “gibizão”  Turma da Mônica ou pelo 

Romeu e Julieta: mangá Shakespeare, ou ainda pela versão fílmica. Antes, a pretensão foi a de 

iluminar o primeiro, provocando os jovens leitores a pensar a tragédia dada a ler, especialmente no 

que se refere à dimensão do sentimento amoroso, consequentemente, levando-os a refletir sobre o 

homem e sua subjetividade,  no passado e no presente.  Não é por outro motivo que editores  e 

diretores  de cinema se propõem a dialogar  com os clássicos (acabo de saber  que outra  versão 

cinematográfica da tragédia está em andamento). 

A associação da peça a gêneros de interesse dos jovens alunos leitores, como as HQs e a 

adaptação  para  o  cinema,  apontou  o  interesse  maior  do  aluno  pelo  texto  e  a  ampliação  da 

compreensão leitora do drama shakespeariano. Com essa proposta, como já foi dito, recoloca-se 

também a problematização da legitimidade ou não de leituras escolares e a perpetuação do cânone 

literário, considerando que não se pode valorizar apenas os textos da cultura clássica, tampouco 

deixá-la no esquecimento para atender às novas linguagens e gêneros, que seriam mais palatáveis 

aos leitores da era digital. Por outro lado, assim como para uma determinada geração era impossível 

lembrar-se do casal  Romeu e Julieta sem acionar  as imagens dos atores que encarnaram o par 

amoroso no filme de Franco Zefirelli, muitos de meus alunos também terão como referência, além 

da que eles próprios construíram na leitura da peça, as várias imagens que lhes foram apresentadas 

nos filmes, na HQ e no mangá. Afinal,  retomando a ideia de Manguel (2003), somos feitos de 

palavras e imagens.

O  que  se  conclui  com  essa  prática  leitora  é  que  o  conjunto  de  abordagens  do  texto 

dramático  contribuiu  sobremaneira  para  o  envolvimento  dos  alunos-leitores  na  prática  leitora, 

corroborando o letramento  literário que se espera na educação básica do Cepae/UFG. Como a 
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realização dessa  prática  contou  com a  participação de  estagiários,  a  presente  reflexão ressalta, 

concomitantemente,  o  processo  de  formação  de  futuros  professores  de  língua  portuguesa,  que 

puderam atuar  na elaboração de propostas de aula,  com especial  atenção para a  abordagem da 

literatura no contexto escolar, tomada como prática discursiva formadora de leitores literários.

A leitura da peça do autor inglês, acrescida da leitura de outros gêneros como a HQ e o 

mangá,  bem  como  de  práticas  mediadas  por  diferentes  linguagens,  como  os  longa-metragens, 

resultaram, incontestavelmente, na ampliação da percepção do texto dramático shakespeariano. O 

gênero do texto, a linguagem, os recursos de expressão utilizados pelo dramaturgo, assim como seu 

projeto  de  recriação  da  realidade,  puderam ser  melhor  apreciados  no  processo  de  comparação 

estabelecido  com a  entrada  dos  outros  textos  que,  direta  ou  indiretamente,  funcionaram como 

espelho do texto “original”, e permitiram ao leitor uma maior intimidade com a peça indicada como 

leitura “obrigatória”.  Paralelamente ao processo de compreensão leitora,  foram propostas outras 

atividades discursivas, no âmbito da produção de texto, como a escrita de resenha, prosa narrativa, 

carta pessoal, bem como a prática oral de linguagem no gênero debate. Essa maior aproximação do 

texto  facultou  aos  alunos  leitores  a  percepção  da  forma  como  o  autor  problematiza  os  dados 

ficcionais e, ao mesmo tempo, incitou-os a pensar a sociedade que os circunda e o lugar social que 

ocupam como sujeitos. 

Reiterando, a realização da prática leitora norteada pela peça Romeu e Julieta mostrou ser 

a sala de aula um espaço propício ao desenvolvimento de habilidades relativas ao ato de ler, na 

medida  em  que  possibilitou  aos  alunos-leitores  reconhecer  estratégias  discursivas  e  efeitos  de 

sentido em ambos os textos lidos.  Esse reconhecimento corroborou,  por sua vez,  a experiência 

estética, uma vez que lhes permitiu interrogar o texto e também a vida, pontuar a diferença entre 

realidade e ficção. Tanto a experiência cognitiva quanto a estética, que na verdade não se separam, 

são a condição para que o jovem leitor alcance alguma autonomia para, futuramente, já desabrigado 

da tutela do professor mediador, escolher suas leituras, que não necessariamente precisam compor o 

cânone, mas também podem extrapolar a lista dos best-sellers da vez, que cada vez mais enchem as 

vitrines  das  livrarias,  agora  tão  chamativas  quanto  as  de  quaisquer  artigos  de  consumo  nos 

shoppings centers. 
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A INTRICADA LEITURA DE LITERATURA – UM NOVO PROCESSO 
SOCIOEDUCACIONAL DE CONHECIMENTO

Robson Coelho Tinoco•

Importante  é  não  baixar  a  guarda  ante  os  desafios  educacionais  neoliberais 

pós-modernos  porque  os  inimigos,  à  espreita,  esperam  a  primeira  demonstração  de  cansaço, 

desestímulo, desorientação (SILVA, 2002). Então nunca tanto como hoje a escola brasileira, e nela a 

prática/ensino  de  leitura  também  literária,  cumpre  o  objetivo  de  reconstruir  o  novo  sobre  os 

escombros cibernetizados de uma relação pedagógica professor-aluno rotineiramente desgastada. 

Relação  em que  o  aluno  não ouve  a  mensagem do  professor,  não  acredita  em sua  versão  de 

humanidade, de poesia, de vida; em que o aluno sai de uma aula sobre leitura de textos líricos 

nacionais  e  se  coloca  como  um  porta-estandarte  multifacetado  de  modas  e  trejeitos  culturais 

pretensamente globalizados. 

Algumas questões essenciais: o que se pretende lendo aleatoriamente textos na escola? 

Para  onde  leva  essa  leitura?  Quem  somos,  quando  se  lê?  Por  que  nos  transformamos  nessas 

cibermáquinas de passividade metodológica mesclada à preguiça embrionária? Nossos alunos estão 

sendo  orientados,  previamente,  a  leituras  de  determinados  autores  canônicos,  e  não-canônicos, 

sabendo o motivo de tal leitura aplicada a sua realidade de leitor? E “ler” literatura, é algo que se 

ensine?  Pode se ensinar  alguém a ler  entendendo a leitura  como fonte  dupla  de  informação e 

prazer? Sim, dúbia fonte dupla...

São muitos os casos tragicômicos que sintomatizam boa parte de nossa situação escolar 

atual, naufragada entre teorias burocratizantes e métodos aplicados sem a devida consideração de 

sua eficácia e pertinência.  Sintomatizam uma condição de ensino em que professores e alunos, 

senão mesmo como inimigos, se vêem como desconhecidos, transeuntes inversos de uma imensa 

avenida  informacional  traçada  sem  começo  nem  fim  determinados  –  avenida  imersa  nessa 

contemporânea sociedade líquida, de que fala Zigmunt Bauman (2009). Avenida repleta de outdoors 

coloridos e  brilhantes  oferecendo desde adolescentes,  com corpinhos adultizados em passarelas 

hiperfashions, até  facilidades  impensáveis  de  cópias  de  trabalhos  via  internet.  Resistir  é  quase 

 Professor da UnB, Doutor em Literatura Brasileira.
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impossível...  E resistir  pra quê? E resistir  como? São as tentativas de respostas,  pelo menos,  a 

perguntas desse tipo que nossa escola precisa integrar ao ensino de leitura de literatura aliado, é 

evidente, a todas as outras suas atividades.

Não há  mais  como imaginar  uma escola  periférica,  às  margens  dos  acontecimentos 

diários colados neste jorro informacional disformemente globalizado que inunda nossos ouvidos e 

olhos,  desejos  e  valores.  Inundação  informativa  que  avança  em todos  os  níveis,  já  que  até  a 

universidade não pode mais se considerar tipo ideal de espaço construtivo em que teoria e prática 

interagem sob uma óptica social integracionista. 

Ou essa nossa nova escola – professores, alunos, agentes administrativos – se adapta 

produtivamente  a  esta  realidade  contemporânea  ou  estará  fadada  a  perder  o  rumo  da  história 

nacional, regional e mundial. Adaptação produtiva, no sentido de renovar a crítica aos costumes, 

aos valores, aos preconceitos;  no sentido de redirecionar o olhar do aluno à função cultural da 

leitura como veículo de conscientização social  e  fonte de prazer  estético – sentidos  de ética e 

estética, na escola, precisam reencontrar seus espaços privilegiados, revelados por metodologias 

exigentes, além de só repetitivamente originais (lembrem-se das propostas de os alunos fazerem 

letras ao ritmo do rap ou hip hop, tão ao seu gosto provinciano...)

Assim,  de  pedra  em  pedra,  os  caminhos  metodológicos  vão  se  fazendo  rumo  aos 

desencontros  da  pós-modernidade  com  seu  novo-sentido  de  de-vir  pela  fragmentação. 

Fragmentação ex-cêntrica:  o  que não é  meu não me pertence,  portanto,  renego o  que não me 

pertence.  Meu  vizinho  se  resume,  inconcluso,  a  um  número  cardinal  silencioso,  uma  sombra 

amorfa, um irritante barulho no teto ou ao lado; meu personagem preferido é uma mancha no texto 

– espectro do vazio lacunar de Iser – que não entendo porque não compreendo sua função em 

minha vida de encontros remarcados entre videoclipes musicais, teclas de delete e senhas bancárias. 

Sentido da fragmentação educacional contemporânea: ou a escola muda, ou a mudança diária da 

vida passará por cima dela, feito um livro sem palavras para um leitor cego, mas obsecado pelo 

novo. 

“Gostar de viver”. Com esta frase, Paulo Freire resumiu sua resposta ao pedido de duas 

professoras que o encontraram em uma festa, em Nova York. Elas pediam que lhes dissesse como 

ser um bom professor, apesar das dificuldades todas. Gostar de viver e de ler o novo, ainda que 

assentado no que já se leu – característica do texto literário de qualidade: ser renovado segredo 

infindável. Gostar de ler: longe das utopias ocas transcendendo o antimetafísico da ação diária; 
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além das palavras lançadas ao vento poético da vontade panfletária; precavido de estardalhaços 

promocionais de livros de Como entender meu cachorro ou Mil maneiras de fazer sua mulher ser  

mulher... 

Gostar da vida, enfim, como possibilidade real, planejada dia a dia e mirando o futuro,  

de  realização  de  projetos  dialógicos  bakhtinianos  de  inserção  social  entre  leituras  frutíferas. 

Projetos  que  incluem  a  sociedade  letrada  e  iletrada  numa  efetiva  reformulação  de  processos 

educacionais  empreendidos  com  determinação,  desnecessidade  de  autopromoção,  processos 

empreendidos com humildade ativa entre atitudes práticas, aplicadas. Fora disso, quase tudo já foi 

feito e não deu certo. 

Nesse  sentido,  ler  com  eficiência  é,  voluntariamente,  afastar-se  do  mundo  real  – 

oferecido entre apelos de consumo e egolatrias hipercompetitivas –, desapegando-se de exigências 

da pressa pelo número de páginas, da quantidade informacional pelo conhecimento qualitativo. Ler 

é, ainda que solitariamente mas olhando para cima, como dizia Barthes, estabelecer passeios de 

volta  ao  sempre-desconhecido,  imposto  por  essas  avalanches  diárias  derramando  informação 

ininterrupta pela tv,  internet,  bocas,  cartazes,  filmes,  revistas, jornais.  Ler é,  apreendendo todos 

esses mundos de falas, cores, imagens e olhares, perceber a importância de uma opção – voluntária,  

solitária – em assumir o exigente prazer de querer saber mais. Ler é se afastar dos outros para se 

encontrar,  por meio de si,  nesses outros;  ler  é retornar para eles.  Assim, ler  pelos livros,  pelos 

tablets, pelos e-bookes; assim, ler as palavras onde – onde – elas estiverem cravadas, gravadas, 

grafadas. Assim ler o mundo que está por aí, o tempo todo, o nos espiar canibalmente, querendo 

sufocar nosso sentido de antropofagia oswaldiana... 

Ao compor  suas  conferências  com o título  de  Seis  passeios  pelo  bosque da  ficção, 

Umberto  Eco  avalia,  dentre  outros  elementos  textual-narrativos,  o  que  chama  de  a  figura  do 

“leitor-modelo”, para quem, virtualmente, todo autor escreveria. Nele, há o leitor que assume uma 

posição  essencial  como figura  de  compreensão  textual  –  leitor-análise  –,  determinada  como a 

“terceira via”, para os teóricos da Estética da Recepção. Nele, vive o leitor que, com “a morte do 

texto” pelo viés pós-estruturalista de Barthes, é empossado como mais um dos personagens dos 

textos – o leitor-personagem. Sem abdicar de todas essas teorias, valorosas ao seu momento mas 

conscientemente  ou  não tendenciosas,  como fundamento  de  análise,  o  que aqui  se  propõe é  a 

reconstrução do leitor-real.
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Leitor-real que se manifesta como representação das  leituras de mundo resultantes da 

percepção  de  que  as  informações  estão,  mesmo,  articuladas  em  determinados  níveis  de 

compreensão. Essas  leituras de variados “textos” (imagens, símbolos, produção escrita, sons etc.) 

representam  a  articulação  do  tecido  de  informações  para  quem,  cansado  de  tanta  mesmice 

ciberneticamente acadêmica e midiática, deseja se conhecer na medida em que percebe o mundo 

que o rodeia, desnudando-o criticamente. 

Tal desnudamento é construído na opção pelo fato de que pouco adianta, no geral, dada 

a atual conjuntura sociopolítica brasileira/latino-americana – pró-emergente conjuntura globalizada 

–, propor metodologias mirabolantes de leitura. Com essas metodologias, supor ser possível que 

leitores, desavisados das dificuldades e necessidades de uma leitura produtiva, possam ser leitores 

eficientes de, por exemplo, obras literárias. Por essas obras, imaginar que é possível uma análise, 

minimamente reveladora de elementos novos, sem a devida articulação ao que há de informação 

hoje em dia, também como exemplo, comunicada via on-line pelos ships e bytes de toda uma teia 

informacional  tratando  de  tudo  sobre  tudo.  Nesse  caudal  de  informação  regurgitada  sem fim, 

destaca-se, como ícone representacional dessa mudança de época em que estamos encravados – 

seres duplos –, a propaganda-chave da Globonews: NUNCA DESLIGA. 

Uma questão: como acreditar em leituras de mundo interessantes e atuais, incluam-se aí 

as  literárias,  com  professores  desmotivados,  despreparados  ou  dependentes 

desavisados-entre-egocêntricos de suas metodologias, por duas, quatro horas... explicando o óbvio 

de inutilidades explícitas:  é possível mesmo, 100 anos de pura solidão? Romance é romance por  

que é romântico? A pedra do poema de Drummond era pedra mesmo? O sucesso de Paulo Coelho  

se deve à qualidade literária, guiada por seus anjos, bruxas e duendes? Quanto a este autor, aliás, há 

uma idéia-imagem peculiar, devida ao poeta e professor Afonso Romano de Sant’Anna: “Dos três 

mistérios atribuídos à Nossa Senhora de Fátima, o sucesso de Paulo Coelho pode ser considerado o 

quarto”. 

Ao  largo  dessas  “questões  literárias”,  Mikhail  Bakhtin  (2003)  avalia  que,  sendo  a 

literatura um fenômeno complexo e a  pesquisa literária  uma ciência ainda jovem, não se pode 

valorizar  uma  metodologia  qualquer  como  tipo  de  remédio  milagroso.  A  diversidade  dos 

procedimentos  é  justificada,  até  mesmo  indispensável,  contanto  que  tais  procedimentos  dêem 

provas de seriedade e descubram novos aspectos no fenômeno literário.
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Assim, no “trabalho” (?) com literatura o que se tem, como parte expressiva de uma 

realidade educacional que praticamente abrange todo o Brasil, são professores desmotivados porque 

submetidos à realidade de uma situação objetiva que os torna meros empregados público-privados. 

Assim, correm de escola em escola (mesmo faculdade em faculdade, universidade em universidade) 

a  fim de garantir  um salário mensal  compatível  com seus anos de estudo e,  quando é o caso, 

produção científica. Despreparados porque, em nome dessa disforme correria, olham, estenuados e 

abismados,  a  pluripotente sociedade pós-cibernética  (a  expressão “cibernética” foi  usada já  em 

1943, em artigo escrito por Arturo Rosenblueth, Norbert Wiener e Julian Bigelow), a avant-guard 

mercantilista, pragmaticamente envolvente e cativantemente elitista

Nesse contexto, o leitor-real é timoneiro de um barco sem quilha que navega no rumo de 

mares de ocasião em que se vende de auto-ajuda a bulas para montagem de bombas caseiras, barco 

sempre (re)construído na vã tentativa idealizante de que para se ler bem basta um bom livro e um 

bom  orientador.  Dentro  desse  ideal-pai  big  brother  orwelliano,  foram  gerados  os 

filhos-metodologias:  deixem  os  alunos  ler  o  que  bem  entenderem;  façam-se  leituras  para  se 

produzir,  depois,  as  tais  fichas  de  leitura;  leiam-se  as  obras  canônicas  pelos  livros-resumos  à 

disposição em bancas de revistas e até bibliotecas; na universidade, obriguem-se os alunos (adultos 

agora) a ler todos os livros que a escola exige e que não foram devidamente lidos (pesquisas dão 

conta que por volta de 30 % do que se estuda no ensino fundamental e médio não têm praticamente 

nenhuma aplicação na vida diária  das  pessoas).  Outra  questão:  por  que ler  Machado de Assis, 

Gabriel Garcia Marquez, Drummond, ou Paulo Coelho sem o leitor estar percebendo o objetivo real 

disso?

Ensino, conhecimento e leitura são três dos componentes básicos para qualquer intenção 

de aquisição de novas mensagens, novas linguagens, novas percepções de mundo e de pessoa. São 

três  deles  e  é  fundamental  que não se omita  para o leitor,  seja  em que situação for,  que mais 

fundamental é sua própria noção de inserção social e satisfação pessoal com a possibilidade de se  

reconhecer. Mais, perceber que este  reconhecimento se dá, também, por meio da leitura feita, da 

informação pertinente a que ele está tendo acesso, por meio de um ensino inteligente,  flexível, 

exigente,  crítico e integrado às exigências dessa pós-modernidade brasileira,  com todas as suas 

variantes, falhas, desníveis, jogos políticos. 

Assim, em uma sala de aula desvinculada do dialogismo dinâmico da sociedade – sala 

sem sentido de local ideal para aquisição de conhecimento –, Bakhtin considera que semelhante 

procedimento, de desvinculamento leitor-leitura, barra o acesso à profundidade das grandes obras 

                                                           Sumário                                                     414



literárias que, nessa situação, adquirem ares de algo insignificante e frívolo, algo parado e perdido 

no tempo. Avalia, ainda, que não basta compreender e explicar uma obra a partir das condições de 

sua época e de condições que lhe proporcionou o período contíguo, o que condenaria a jamais 

penetrar suas profundezas de  sentido. Para Bakhtin, “tudo quanto pertence somente ao presente 

morre junto com ele”.

Uma obra literária se revela, principalmente, por meio do sentido de diferenciação que 

se dá dentro da totalidade cultural da época da qual ela faz parte. Nada, todavia, permite encerrá-la 

nessa época, já que a plenitude de seu sentido ilimitado se revela tão somente no que ele chama de a 

grande  temporalidade.  Assim,  o  que  se  propõe  como  base  de  verificação  de  uma  efetiva 

reorganização de elementos como literatura, ensino e informação-em-conhecimento é o conjunto de 

linhas  e  práticas  metodológicas  que  cumpram  o  objetivo  de  valorizar  a  figura  do  leitor-real, 

dialogicamente considerado como sujeito inserido nessa grande temporalidade. 

Tal conjunto serve de suporte a estudos direcionados, análises comparativas e exercícios 

aplicados para alunos, e mesmo não-alunos, que trabalhem com leitura e produção de textos. Esse 

trabalho,  é  importante  frisar,  leva  em conta  questões  do  tipo  aquisição  crítica  de  informações, 

percepção ampliada e conscientização do leitor. Leitor visto como sujeito integrado ao momento 

histórico  no  qual  seu  grupo  (familiar,  educacional)  se  encontra  inserido  por  questões  sociais, 

educacionais, culturais e ainda outras que, devidamente articuladas, promovem o pleno sentido de 

convívio em sociedade. 

Ainda para Bakhtin, o importante no ato de compreensão é a noção de  exotopia, de 

quem compreende, no tempo, no espaço, na cultura, a respeito do que se quer compreender. O 

mesmo não ocorre com o simples aspecto externo do homem, que este não pode ver nem pensar em 

sua totalidade. Seu aspecto externo, apenas o  outro pode captá-lo e compreendê-lo, devido a sua 

exotopia e do fato de ser  outro. O encontro dialógico de duas culturas, nesse sentido,  não lhes 

acarreta a fusão, ou a confusão; antes, cada uma delas conserva sua própria unidade e sua totalidade 

aberta, enriquecendo-se mutuamente.

Considerados esses fatores de base, a decisão final do caminho a seguir, e por quê, é de 

cada um. Afora os apelos disto ou daquilo, é uma decisão absolutamente pessoal e dependente do 

próprio conceito de  visão de mundo real de cada leitor (em potencial). É inútil, portanto, serem 

propostas mágicas, truques, peripécias metodológicas para ensinar o que já se sabe, mal, mas já se 

sabe. Na linha de uma metodologia sociológico-estruturalista, reforçando idéia de Luiz Costa Lima, 
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deve-se inovar – pela dialogia sujeito x leitor, mundo x sala de aula – a fim de ampliar os elementos 

a ser considerados na leitura que se faz. Ora, se não se tira de onde não se tem, uma metodologia 

precisa oferecer elementos de informação para que, de posse deles, o que se propõe aqui como 

leitor-real possa se “redimensionar” frente a suas necessidades educacionais, a leituras de obras 

literárias; frente, enfim, aos seus objetivos reais de vida. 

Terry Eagleton (1998) considera que todas as práticas humanas, desde tomar de assalto a 

Bastilha a escovar os dentes, funcionariam por exclusão, negação e repressão. Considere-se, ainda, 

que  toda  forma  de  linguagem,  por  exclusão,  expressa  uma  informação.  Esta,  devidamente 

apreendida e avaliada, e negada, pode se prestar a ser um efetivo fator de aprimoramento intelectual 

e  mesmo de convivência social.  Além disso,  serve de ampliação de conhecimento adquirido e, 

portanto, de oposição à repressão imposta. 

Portanto, uma boa – e produtiva – leitura é ler o mundo em uma obra e para essa leitura  

produtiva é fundamental avaliar a obra como linguagem mostrando o mundo, porque o revela, na 

medida em que o leitor se percebe refletido e condensado nela, pelos seus mais variados motivos 

pessoais. Tem-se, enfim, como uma das conseqüências desse processo comunicativo, um leitor que 

lê  melhor,  porque  lê mais,  apreendendo mais conscientemente as informações,  pelo fato de ter 

aprimorado sua leitura.

Enfim, cada leitor procura algo, por mínimo que seja, no texto lido. E o desconcertante é 

que normalmente encontra, já que, de certa maneira, já trazia dentro de si o que era procurado. 

Como tipo ideal de elemento receptor de várias mensagens, esse leitor (real) deve ser levado a 

perceber – seguindo ainda um dos conceitos crítico-poéticos de Paz – que “no fluxo e refluxo de 

nossas paixões e afazeres, há um momento em que tudo se ajusta. Os opostos não desaparecem, 

mas se fundem por um instante. (...) Não é necessário ser um místico para roçar essa certeza.” (op. 

cit., p. 256)

Apresentadas tais propostas, e como possível conclusão entreaberta dessa leitura-exposição, 

finaliza-se com um poema de Mário Quintana (2005, p. 247). Nele, o poeta deixa como gênese de 

um processo dialógico – por meio da simplicidade lírica de sua palavra-coisa –, a marca indelével 

de uma mensagem incisiva, ainda que breve:

                  Esses que aí estão,
Atravancando o meu caminho,
Eles passarão.
Eu, passarinho.
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ANTES ERA UMA PAIXÃO, AGORA É UMA OBRIGAÇÃO: leitura literária, 
um desafio para a escola do século xxi

Sueli de Fátima Alexandre Argôlo107

Resumo: Procuramos discutir, em linhas gerais, a importância da aquisição da leitura literária mesmo antes  
da fase inicial dos estudos, a importância da participação da família no processo de ensino da leitura, o  
professor enquanto leitor e motivador e por fim, um relato de experiência de leitura e ensino de poesia em  
sala de aula. 
Palavras-chave: Literatura. Leitura. Família. Professor. Experiência. 

 

Para formar leitores devemos ter paixão pela leitura.  
KLEIMAN (2002) 

Fechado,  um  livro  é  literal  e  geometricamente  um 
volume, uma coisa entre outras. Quando o livro é aberto e 
se encontra com seu leitor, então ocorre o fato estético. 
BORGES (1987) 

Este artigo é de caráter teórico e prático e procura discutir, em rápidas palavras, sobre a 

importância  da  leitura  para  a  formação  do  cidadão,  a  participação  da  família  no  processo  de 

letramento literário, a motivação do professor e por fim um relato da experiência de leitura e ensino 

de poesia que desenvolvi em sala de aula com meus alunos do projeto “Educando para a liberdade”, 

um projeto desenvolvido pelo Colégio Estadual Presidente Kennedy com o apoio da direção do SIS 

(Porangatu),  da  Subsecretaria  Regional  de  Educação e  tem  como  finalidade  primeira  dar  aos 

reeducandos a oportunidade de voltar para a sala aula e assim concluir  os estudos.  Atualmente 

funciona a alfabetização (1º ao 5º ano - sala multisseriada) e Ensino Fundamental II (6º ao 9º ano – 

sala multisseriada). 

Por se tratar de sala multisseriada, os conteúdos são ministrados para cada série durante o 

mesmo período de aula, proporcionando a todos os alunos a oportunidade de estar em contato com 

107 Graduada em Letras, Especialista em Língua Portuguesa, Literatura e Ensino (UEG São Luís de Montes Belos), 
membro da “Rede Goiana de Pesquisa em Leitura e Ensino de Poesia” (UFG/UEG/UniEvangélica) e professora da rede 
estadual de ensino. E-mail: suelideftima.sueli.alexandre@gmail.com
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o conteúdo da matriz curricular e assim, permitir que concluam os estudos básico, médio e depois 

ingressem na universidade.  

A ideia de realizar esta experiência de leitura de poesia com meus alunos surgiu a partir de 

algumas leituras feitas durante o projeto de pesquisa Rede Goiana de Pesquisa em Leitura e Ensino  

de Poesia (2008/2011) da Universidade Federal de Goiás e também pela paixão que tenho pela arte 

poética.

A leitura, em si, é fundamental tanto para o desenvolvimento pessoal quanto profissional 

do indivíduo, é um dos principais meios que se tem para entrar em contato com o conhecimento 

contido na modalidade escrita. E assim como muitos pesquisadores da leitura, penso que o processo 

de leitura deve começar mesmo antes da fase estudantil, a fim de despertar na criança o interesse 

pela ficcionalidade e pelo desvendar dos mundos imersos nas palavras. E é nesse momento em que 

a participação da família é fundamental, pois ela é base para o desenvolvimento emocional, físico e 

intelectual do indivíduo.

Todas as vezes que leio o livro  Como um romance,  de Daniel Pennac (Editora Rocco, 

1993), fico encantada e preocupada ao mesmo tempo, encantada ao ver como ele consegue retratar 

a trajetória da paixão inicial de uma criança pela leitura, e preocupada com a facilidade como os 

meios midiáticos, a família e até mesmo a escola conseguem mudar o foco do olhar dessa criança 

para entretenimentos que muitas das vezes proporcionam muito mais exemplo de violência do que 

uma formação saudável de caráter. A título de despertamento sugiro esta leitura tanto para os pais 

quanto para os professores. 

Quando a criança chega à fase da escolarização, a tarefa de ensinar a ler torna-se conjunta 

entre família e escola, em que tanto o ambiente familiar quanto escolar deve proporcionar meios 

que  despertem,  ou  continuem  despertando,  a  paixão  pelo  mundo  que  se  encontra  imerso  no 

significado de cada palavra. Os professores, agora, assumem a responsabilidade de ensinar a criança 

a ler e escrever, porém, a presença da família continua sendo base. Nesse caso, então, os pais que 

tem o hábito de ler terão facilidade em ajudar, e aqueles que não têm devem adquiri-lo, para melhor 

apoiar os filhos. 

Infelizmente o hábito da leitura literária parece ficar cada vez mais distante da lista dos 

itens de privilégio da cultura brasileira. Hoje, principalmente a juventude, é pouco amiga dos livros 

e  dá as  costas  à  leitura,  preferindo entretenimentos  como:  jogos,  filmes,  bate  papo na internet 
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(LAJOLO,  2001).  Este  trecho  de  Pennac  (1993)  é  bem  claro  para  confirmar-nos  a  posição 

secundária que a leitura ocupa na sociedade:

_ Ler, evidentemente, ler é outra coisa, ler é um ato!
_ É muito justo o que você disse, ler é um ato, “o ato de ler”, é verdade...
_ Enquanto que a tevê, e mesmo o cinema, pensando bem... tudo nos é dado 
num filme,  nada é  conquistado,  tudo é  mastigado,  a  imagem, o som, os 
cenários,  a  música  ambiental,  no  caso  de  alguém  não  ter  entendido  a 
intensão do diretor... 
_ A porta que range para indicar que é o momento de ter medo...
_ Na leitura, é preciso imaginar tudo isso... A leitura é um ato de criação 
permanente.

No entanto,  de acordo Osakabe e  Frederico  (2004,  p.  51)  até  há  pouco tempo atrás  a 

literatura dispunha de posição privilegiada no currículo escolar, “[...] era tão valorizada que chegou 

mesmo  a  ser  tomada  como  sinal  de  cultura  [...]”  em  que  se  estudavam  poesia  de  clássicos 

consagrados como Camões,  Fernando Pessoa,  Machado de Assis, entre outros, a fim de buscar 

conhecimento e cultura (ZILBERMAN, 1988). 

Mas infelizmente, informações coletadas junto aos professores da rede pública do estado 

de São Paulo “[...]  mostram que o próprio professor, enquanto aluno, leu muito pouco, embora 

aponte a escola como o meio através do qual ele próprio tomou contato com a leitura; a maioria dos  

professores  enfatiza  o  hábito  de  leitura,  e  muito  pouco  o  gosto  pela  leitura”  (SISTO, 

DOBRANSZKY e MONTEIRO, 2001, p. 41). Todos estes professores entrevistados reconhecem a 

importância da leitura, mas apenas como veículo de aperfeiçoamento do vocabulário, da fala, da 

escrita, fonte de distração, informação e não tão importante enquanto atividade transformadora de 

caráter, em si. 

De acordo com Antônio Candido (1995), quando discute a diferença social e o direito à 

educação, muitas vezes os professores pensam que seus alunos, por serem de escola pública, não 

precisam ler textos ou obras literárias completas porque de nada,  ou quase nada servirá para o 

futuro feles. E ainda expressam suas angústias na frase muitas vezes repetida: “Não adianta. Eu 

ensino, ensino, repito dez vezes as coisas e eles não aprendem [...]” (MORETTO, 2002, p. 104). 

Talvez resida aí um dos motivos da continuação da falta de interesse pela leitura literária no Brasil. 

Se  eu  pensasse  assim  como  esses  professores,  certamente  diria  que  meus  alunos,  por  serem 

reeducandos não têm capacidade para aprender poesia, essa arte até então vista como apreciação de 

poucos.  Mas  penso  que  no  ambiente  da  sala  de  aula  o  professor  tem  como  responsabilidade 

desenvolver  em  seus  alunos  a  capacidade  de  refletir,  de  ter  consciência  sobre  seu  papel  na 

sociedade,  da atuação sobre ela,  capacitando-os para a participação na vida política e social  de 
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maneira crítica, responsável e construtiva. Essa é uma tarefa que implica ao professor a necessidade 

de sempre estar atualizado, desenvolver novas habilidades que envolvam não só seu conhecimento 

específico, mas também o conhecimento de modo em geral. Diante desse desafio é preciso adotar 

uma postura crítica, tanto sobre a realidade presente na sala de aula, quanto sobre o contexto social 

e histórico nos quais o sistema de educação está inserido. É preciso ter em mente o porquê e para 

que de suas ações de ensino-aprendizagem, buscando sempre refletir sobre o que vai ensinar, para 

quem vai ensinar e quando vai ensinar.

Segundo Kleiman (2002) e Lajolo (1993), o professor é um elo entre o conhecimento e o 

aluno, então ele precisa entender e ensinar que ler não é simplesmente um ato de percorrer com os 

olhos o que está escrito, ou ainda decodificar as letras, palavras, figuras de linguagem, ignorando, 

por assim proceder, o aspecto principal de uma leitura que é o apreender os significados diversos 

empreendidos no texto, significados estes que formam no leitor a capacidade de introspecção e 

reflexão sobre si mesmo. 

Assim, o professor assume o importante papel de mostrar ao aluno a importância que a 

leitura tem para o desenvolvimento pessoal, intelectual, profissional e até mesmo como um meio de 

entretenimento capaz de resgatar o prazer pela percepção dos significados diversos implicados no 

texto. Para isso ele precisa, acima de tudo, ser um leitor assíduo, que busca novidades e técnicas 

novas que chamem a atenção dos alunos e dê conta de mudar a ideia que se tem hoje de que nas 

mediações  escolares de leitura literária perdeu-se o elo entre  as instâncias do conhecimento no 

prazer e o prezar no conhecimento (PAIVA; MARTINS; PAULINO e VERSIANI, 2005). Sabe-se 

que não é uma tarefa fácil, mas a educação ainda é uma das principais alternativas para se reverter 

esse quadro e trazer de volta a paixão e o hábito da leitura literária. 

Nesse sentido, a motivação deve fazer parte da vida do professor, pois só assim ele terá 

alegria em alcançar suas metas, será um bom leitor e, com certeza, conseguirá motivar pelo menos 

parte dos alunos a irem além das porções dos textos literários dispostos nos livros didáticos. Além 

da motivação, o planejamento é um dos instantes mais importantes para o ensino e o aprendizado, 

pois é o momento de pensar quais meios materiais e recursos humanos serão empregados para 

ajudar  a  sanar  as  dificuldades  e  obter  resultados  consistentes  e  satisfatórios.  Uma  aula  bem 

planejada e com motivação tende a ser prazerosa, tanto para os alunos, quanto para o professor, 

criando, assim, um ambiente de satisfação e bom aprendizado. O professor ministra boa aula e os 

alunos compreendem bem o conteúdo, se interessam e produzem mais (MENEGOLLA e SANTA

´NNA, 2003).
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Quando pensei em trabalhar poesia em sala de aula, percebi que assim como quase todo 

estudante, meus alunos também apresentaram certa rejeição ao texto poético. Então, uma semana 

antes da aula especificamente de leitura de poesia fiquei preocupada com qual seria a reação deles. 

Por isso perguntei se aceitavam participar da experiência e para minha surpresa, aceitaram sem 

nenhuma restrição. Uma semana depois, na aula de leitura, entreguei vários poemas para cada aluno 

e  pedi  para  escolherem  alguns,  pelo  menos  três,  para  ler  e  escrever  o  que  entenderam.  Para 

direcioná-los, escrevi no quadro giz algumas questões que poderiam responder, caso quisessem. 

No primeiro dia não foi muito tranquilo, pois demonstraram rejeição e alguns disseram que 

não  gostam  de  poesia.  Mas  apesar  dessas  reclamações,  não  desisti,  continuei  firme  em  meu 

propósito de mostrar para eles que a poesia, além de ter uma belíssima linguagem, é capaz de nos 

conduzir à reflexão sobre nossa condição de vida. Depois de uns trinta minutos de reclamações, 

resolveram, um a um, escolher os três poemas e fazer a leitura e a interpretação conforme proposto.

Enquanto faziam a leitura, percebi certa inquietação, ficaram pensativos, tentando entender 

os  diversos  significados presentes  em cada  poema.  Pude perceber,  também,  que  o  esforço  que 

faziam para entender o poema era bem maior do que quando leem um conto, por exemplo. 

No início da atividade escrita tiveram certa dificuldade e para ajudá-los, conduzi a análise 

por meio de perguntas a respeito do texto, na medida em que respondiam às questões os olhos 

brilhavam e um grande sorriso se estampava em seus rostos. Então propus que escrevessem qual 

mensagem retiram para si.  Foi  uma experiência  maravilhosa!  Vi o quanto a poesia  é  capaz de 

conduzir o ser humano à reflexão acerca de sua condição interior e até resgatar valores que até 

então  se  encontram soterrados  em nossa  consciência  de  medos,  culpas  e  decepções.  Percebi  a 

possibilidade de identificação e construção de diálogo entre a voz poética e o leitor, conduzindo-o à 

reflexão acerca de si mesmo e do mundo que o cerca. Segundo Paz (1993),

A poesia é conhecimento, salvação, poder, abandono. Operação 
capaz  de  transformar  o  mundo,  a  atividade  poética  é 
revolucionária  por  natureza;  exercício  espiritual,  este  mundo; 
cria outro. Pão dos eleitos; alimento maldito. Isola; une. Convite 
à viagem; regresso à terra natal (p. 15).

[...] o poema é um caracol onde ressoa a música do mundo, e 
métricas  e  rimas  são  apenas  correspondências,  ecos,  da 
revelação, dança, diálogo, monólogo [...] (p. 15).

No segundo dia foi bem mais tranquilo, porque já estavam familiarizados com os poemas 

escolhidos e houve até um aluno que ousou escolher um quarto poema para analisar. 
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Percebi,  então,  que  o  ensino  de  poesia  pode  ser  um  processo  mais  rápido  do  que 

imaginamos, basta que nós, educadores, mostremos para nossos alunos a importância da poesia para 

conduzir o ser humano ao encontro consigo mesmo. 

Inicialmente há sim, uma resistência, mas na medida em que os alunos leem diferentes 

poemas, tomam gosto e até são capazes de revelar seus talentos para a escrita poética, como foi o 

caso de meus alunos que compuseram belos poemas. Após trabalhar a importância dos valores 

humanos para a formação de uma sociedade mais estruturada, nas disciplinas de Língua Portuguesa 

e Ensino Religioso pedi que fizessem um poema e o ilustrassem. Fiquei surpresa com o resultado, 

pois não só os desenhos ficam belíssimos, mas como também os poemas que criaram. Então pensei 

em Candido (1995, p. 249) quando diz: 

[...], devemos lembrar que além do conhecimento por assim dizer latente, 
que  provém  da  organização  das  emoções  e  da  visão  do  mundo,  há  na 
literatura níveis de conhecimento intencional, isto é, planejados pelo autor e 
conscientemente assimilados pelo receptor. Estes níveis são os que chamam 
imediatamente a atenção e é neles que o autor injeta as suas intenções de 
propaganda, ideologia, crença, revolta, adesão, etc. 

E foi exatamente esse sentimento de “revolta” quanto à desigualdade social que Dione, um 

aluno do 8º  Ano expressou ao  fazer  uma intertextualidade  com a  realidade  empírica do Brasil 

demonstrada numa imagem estampada na capa de um livro didático:

            Brasil

O Brasil tem muita gente
Diversas raças
Diversas cores diferentes

Muitas mulheres e crianças inocentes
Muitos jovens rapazes e idosos tão carentes
Muitas pessoas milionárias 
Muitas pessoas carentes
Muita gente preta
Muita gente branca
               Todo mundo é diferente.

               Ninguém ajuda o necessitado
Ninguém ajuda o pobre carente
Ninguém tem consciência
Ninguém é diferente

Um dia nós nascemos
Um dia crescemos 
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Um dia todos morreremos
E um dia iremos para a terra.
                (DIONE 8º Ano)

Daniel do 7º Ano escolheu o poema  O bicho papão e fez a seguinte observação:  Esse 

poema me fez lembrar de quando eu era criança e minha mãe contava essa história para eu dormir.  

E também me fez lembrar quando eu ia fazer meu filho dormir, eu contava essa historinha pra ele. 

Percebemos, aqui, que a poesia também é guardadora de elementos culturais que são passados de 

geração para geração e, portanto deve fazer parte dos conteúdos transversais que estudam um povo 

e suas tradições culturais. Nesse sentido, reafirmamos que estudar poesia é muito mais que admirar 

a belíssima linguagem em que é composta e conhecer o estado anímico de um povo expresso por 

meio do poeta, mas também manter viva uma cultura que é, por assim dizer, a representatividade 

um povo específico.  

É possível perceber, por meio da análise que fizeram que cada aluno escolheu os poemas 

com os quais se identificaram. Cito o poema Motivo da rosa, feito por Leonardo, do 6º Ano quando 

parafraseia o poema Funeral, de José Inácio Viera de Melo:

                Funeral

Assustadoramente toca o sino.
A morte, com seus ternos e tapetes
Sensacionais, conduz, em caracóis,
Dolentes multidões tão carregadas

De vozes que deságuam cemitérios.
Exposta a dor dos que ficam suspensos,
Começam a florescer outros símbolos:
Rosas brancas ressurgem nas lembranças.

Os pássaros da noite estão no vento,
Vozes que vibram dentro do silêncio,
Tumulto na frieza de uma lápide.

Na agonia de viver tudo morre.
E o mistério da vida desenvolve,
Na morte, novas vidas em instantes.
(MELO, 2010, p. 40)
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     Motivo da rosa
 
Até as flores dão falta 
De sorte. Umas enfeitam 
A vida e outras a morte.

Porque tanto orgulho
Se do futuro
A gente não sabe o que vem. 

Olhe pra si mesmo
Antes de olhar pra alguém.
(LEONARDO 6º Ano)

A poesia lírica é a expressão dos sentimentos do indivíduo por meio de uma consciência e 

uma voz emocional que decorre da preocupação do poeta com o próprio “eu”, ou seja, é a expressão 

do mundo interior do artista e não do mundo exterior. Assim, “A poesia lírica, mais do que a ficção, 

é desentranhamento, é desvelamento de um estado anímico quase inefável [...]” (GUIMARÃES, 

2006, p. 1). E nos poemas do Leonardo, abaixo citados, percebemos a expressão da saudade e da 

dor que sente pela ausência da família, como ele mesmo diz:  Esses poemas falam sobre a vida, a  

morte e de mim mesmo. 

     Porangatu

Porangatu tem entrada
Porangatu tem saída
Porangatu tem a minha
Família que não sai
Da minha vida.

Esse poema é pra toda 
Família que não está 
presente comigo mais.
Eles todos estão dentro 
Do meu coração
E que Deus abençoe toda 
Essa família maravilhosa.
(LEONARDO 6º Ano)

    Invenção da poesia 

Menina comigo não
Basta ter pintura.
Só basta um chapéu 
Preto na cabeça e um trinta e oito na cintura.
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Andei sessenta quilômetros
No pelo de um preá.
Grudei na cintura da Maria e fiz a Celia chorá.
(LEONARDO 6° Ano)

Esses  momentos  e  que  nos  dedicamos  à  leitura  de  poesia,  sem  dúvida  foram  muito 

satisfatórios.  Todos os alunos perceberam a diferença entre  a  linguagem prosaica e  a poética e 

ficaram encantados  com a  beleza  dessa  arte  que,  apesar  de  se  apresentar  de  forma  resumida, 

congrega  em  si  diversos  significados  e  que  não  precisa  seguir  as  normas  da  prosa  para  ser 

compreendida. 

Considerando a importância da leitura literária para a formação do cidadão, a participação 

da família, a motivação do professor, o planejamento, e se realmente queremos repensar o ensino de 

literatura,  creio  ser  o  momento  de  olharmos  mais  atentamente  para  nossos  alunos  e  tentarmos 

perceber  em quais  momentos  existem situações  reais  de  aprendizagem.  Diante  desse  instigante 

desafio, considero não ser fácil escrever as considerações finais, pois não tenho uma receita pronta, 

certeira, para que você, leitor, coloque em prática e tudo funcionará como uma mágica. 

Então, se nosso propósito é dar novo rumo à leitura literária nas escolas de primeiro e 

segundo graus, é o momento de nos apaixonarmos ainda mais pela leitura, sermos um exemplo real 

para os alunos e não meros reprodutores da “ideia de que não adiante, a geração atual não gosta e  

nunca gostará de ler”  (MORETTO, 2002).  É preciso propor  atividades que permitam ao aluno 

associar a experiência feita em sala de aula ou fora dela, com as suas experiências, de forma que 

sinta vontade de conferir no texto escrito a realidade empírica. Segundo Antônio Candido (1995) os 

valores que a sociedade preconiza, ou os que consideram prejudiciais, estão presentes nas diversas 

manifestações da ficção, da poesia e da ação dramática.  Então, a literatura precisa ser vista “[...] 

como algo que exprime o homem e depois atua na própria formação do homem” (CANDIDO, 1972, 

p. 804). 

Talvez, assim, reencontremos o elo perdido entre a leitura literária e nossos alunos e eles 

percebam que essa é uma forma de exercer sua humanidade, de expor sua natureza, de se conhecer 

e conhecer o mundo que os rodeia.  
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A IMPORTÂNCIA DA FICCIONALIDADE (PRÁTICA E TEORIA) NA 
MEDIAÇÃO DE LEITURA E RECEPÇÃO DE TEXTOS LITERÁRIOS

Sonia Inez Gonçalves Fernandez108

Resumo: O presente trabalho pretende dar a conhecer uma experiência combinada de pesquisa e extensão inscrita na 
linha de pesquisa “Escritas literárias e leitores” do PPGL-UFSM. Trata-se do Projeto “Leitura e recepção de textos 
literários e formação de mediadores de leitura” que se propõe contribuir para uma adequada inserção dos alunos no  
curso de Letras, cuidando especificamente do aspecto formação de leitores e formação de bons mediadores de leitura. O 
projeto busca atender duas demandas: aprender/ensinar a ler com objetivo de realizar leituras ficcionais e conhecer a 
teoria  literária  voltada  para  a  recepção.  A combinação  dessas  duas  práticas  vem  auxiliando  leitores  pouco 
experientes  a adquirirem estratégias conseqüentes de leitura e,  leitores  mais experientes,  a tornarem-se mediadores 
competentes.  Para tanto, lançamos mão de contos brasileiros ou traduzidos e de textos teóricos sobre contos (Poe, 
Cortázar) e textos de Teoria da Literatura mais voltados para a recepção do que para a gênese, como são os formulados  
pela Estética da Recepção: Jauss, Iser, Stierle (1979), numa primeira fase e Barthes (S/Z, 1999 [1970]), numa segunda. 
As razões são muito claras: o aluno egresso dos cursos de Letras vai prioritariamente exercer a função de mediador de 
textos literários e, no geral, os cursos os preparam para serem pesquisadores, provocando uma distorção dificilmente 
remediável na formação desses profissionais a quem estão destinados os alunos do 1o. e 2o graus. O resultado dessa má 
concepção do 1° e 2° graus é conhecido: fracasso no desempenho de leitura.

Palavras-chave: Leitura ficcional, recepção, leitor, mediador de leitura

              Os objetivos e metas dos programas, currículos, ementas e toda sorte de documentos sobre 

a formação do leitor no Brasil está repleta de referências à necessidade de formação de um leitor 

crítico, como se este fosse algo concreto, do qual bastaria apropriar-se, pois se trata de um bem. 

Mas esse algo é informe e ainda que cantado e decantado por todas as instituições voltadas para a 

leitura, desde as Escolas de Educação Infantil à Universidade, a qualidade “crítico” aposta à palavra 

leitor não costuma evidenciar-se. Os resultados do ENEM 2010, recém divulgados, são uma boa 

mostra  desse  estado  de  coisas.  Além  disto,  as  estatísticas,  referentes  à  competência  leitora, 

comparativas com outros países em situação pior de IDH (Índice de Desenvolvimento Humano) que 

a nossa, ou mesmo observações realizadas em relação a trabalhos conseqüentes em sala de aula de 

Literatura, em qualquer estado deste país mostram o estado bastante problemático da questão. Não 

se  trata  só  da  competência  em  leitura,  pois  não  é  à  toa  que  os  índices  de  desempenho  em 

108 Doutora, Universidade Federal de Santa Maria-RS, sofernan@uol.com.br
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matemática são tão ruins ou piores que. A semelhança não é mera coincidência. Estamos tratando 

com códigos e tudo que exige uma maior abstração e rigor fere a nossa tão alardeada criatividade. E 

vem impondo junto com pedagogias demagógicas mais apelo à facilitação que a objetividade da 

ação. Tanto apelo à simplificação, paradoxalmente não tem impedido a evasão e a desistência dos 

alunos,  quando não as farsas acadêmicas de variada índole.  Com isto,  seguiremos assistindo as 

melhores vagas indo para as mãos de estrangeiros melhor preparados e sem esse véu de alegoria que 

tanto nos orgulha (!). Essa, a má notícia que está na imprensa destes dias de setembro de 2011, antes 

que a primavera oficialize as flores.

              Mas, a nave segue e comecemos, então, por colocar em discussão o que é o leitor crítico e 

como contribuir para sua formação. O quê acolher nos níveis iniciais (esse lado didático de que 

falava Gilberto Mendonça Teles na Introdução ao seu Vanguarda européia e Modernismo Brasileiro, 

nos idos de 1972),  uma vez que nos  níveis mais  avançados “de um curso superior  de letras  é 

perfeitamente necessária a atualização” (palavras do professor homenageado deste Seminário em 

Goiânia). Teles (1977, p.20-21) fala também em incorporar as concepções novas e a recepção é, 

para nós, uma dessas concepções que têm importante papel a desempenhar nas atividades de leitura. 

Reposicionar,  então,  os  dois  ângulos:  recepção  e  gênese,  sob  os  quais  deve  ser  enfrentado  o 

problema do estudo da literatura e do processo sem-fim de formação do leitor é o nosso propósito. 

Intuitivamente, todos nós sabemos o que queremos dizer quando pensamos no leitor crítico e não 

raro afirmamos que essa idéia coincide um pouco ou muito com o nosso próprio desempenho em 

leitura, mas quantos de nós fazemos uma leitura ficcional dos textos literários? Quantos de nós 

professores somos capazes de não - projetar-se - no texto, não impor a leitura dos manuais como 

aquela que o aluno deve alcançar, quando nós mesmos temos dificuldade de dar aquela determinada 

resposta ao texto em questão, por razões de puro preconceito intelectual que vão nos incutindo. 

Conforme  verbalizou  o  Prof.  Joaquim  Coelho  Rosa  (UIED,  UNL),  numa  das  palestras  do 

Seminário, a escola não investe em perguntas, uma vez que só tem compromisso com respostas, 

portanto,  digo  eu,  é  uma  anti-escola  e  não  poderá  formar  leitores  competentes,  equivalente  a 

críticos, se é o que tem em mente de verdade, posto que ao leitor crítico compete ir ao encontro das 

perguntas do texto, aos de mais leitores bastarão as respostas.

No entanto, é preciso ter em mente que, se o desejo acompanhado da crença de que o leitor 

crítico é o que interessa formar, não se pode tratar os textos e, em particular, os literários apenas do 

ponto  de  vista  da  gênese.  Ao  contrário,  o  mediador  de  leitura,  além de  conhecer  os  aspectos 

relacionados à psicologia infantil, juvenil, (no sentido de formar um conceito sobre seu mediado) e 

à antropologia (no sentido de conhecer os produtos culturais de cada povo em relação ao seu estágio 
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de desenvolvimento), deve conhecer o objeto que vai preencher essa mediação, também do ponto de 

vista da função comunicativa. Com isto, queremos reforçar o lugar da recepção e o importante papel 

que  o  seu  conhecimento  desempenha  nas  atividades  de  leitura  de  literatura,  especialmente,  as 

mediadas pela escola ou pelos profissionais da educação. E, por isto, privilegiamos neste trabalho a 

realização de uma leitura ficcional109 em contraposição à ênfase que é dada nos cursos de Letras ao 

estudo da gênese dos textos literários. O egresso dos cursos de Letras ou profissional em fase inicial 

de atuação não tem porque adivinhar que existe uma possibilidade de abordagem do texto literário 

pela via da recepção, se esta não lhe for informada. E, se for, devera ser explorada como estratégia 

de leitura com status igual ou preferencial face à gênese das obras, nas etapas de formação do leitor 

crítico.

Pois,  diante  daquele  quadro,  sempre  constrangedor  para  o  professor  universitário  dos 

cursos de Letras, nos vimos na condição ora favorável (apoio do MEC à Extensão e à Pesquisa) de 

propor ações de médio prazo para enfrentar essa contradição entre urgências e necessidades. Foi, 

portanto,  no bojo de angústias  teóricas e  disposições  práticas,  que nasceu o Projeto “Leitura e 

recepção  de  textos  literários  e  formação  de  mediadores  de  leitura”.  Professores  de  língua  e 

literatura, ”leitores especializados”, se juntaram para se revezarem nos encontros em que alunos do 

Curso  de  Letras,  “mediadores  em formação”,  lêem,  ouvem,  comentam,  analisam,  interpretam 

contos para e com os participantes oriundos da comunidade universitária. Neste sentido, espera-se 

que  o  aluno  de  Letras,  além de  melhorar  seu  desempenho  como leitor  possa  formar-se  como 

mediador. Afinal este é o principal papel que vai exercer como professor de língua e literatura e é 

sobre este papel que deve recair, no nosso entendimento, a ênfase das propostas curriculares dos 

cursos de Letras. 

A  estratégia  é  simples:  um  ou  dois  contos  por  semana,  um  ou  dois  mediadores 

especializados,  um ou dois mediadores em formação, o grupo de leitores interessados.  Estes se 

inscrevem, todos são aceitos e formam-se as turmas de 20 participantes no máximo. O dia, 6as 

feiras, a hora, das 10 às 12 horas. Os contos são escolhidos pelos “mediadores especializados” e/ou 

pelos “mediadores em formação” com antecedência, para que possam ser disponibilizados para os 

participantes.  A justificativa,  vamos  chamá-la  assim,  repousa  em  um  pressuposto  positivo:  os 

mediadores em formação e os participantes neste caso têm uma memória sócio-cultural que pode 

ser compartilhada (resíduos culturais comuns) e em um pressuposto negativo: idéias fossilizadas 

sobre texto e abordagem de texto literário que trazem de uma escola/ridade deficitária. 

109 Ficcional aqui não se refere a gênero literário. Refere-se à categoria que se diferencia do pragmático e do 
quase-pragmático, segundo Stierle, K. (2002, pp.154).
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A metodologia muito simples: propiciar atividade de ler/ouvir, narrar/contar; propiciar o 

intercâmbio  de  impressões,  projeções  e  interpretações  face  aos  textos 

lidos/ouvidos/narrados/contados,  em um primeiro  momento.  A idéia  é  acolher  e  não  afastar  os 

interessados. Eles já são poucos. Os objetivos, aparentemente modestos: propiciar a compreensão 

das diversas estruturas de pensamento como referência para uma boa leitura e os distintos modos de 

atribuição de sentido como referência para uma boa mediação. Destacamos no que diz respeito às 

estruturas,  a  diferença  fundamental  entre  ficção  e  experiência  vivencial.  Outra  obviedade,  nem 

sempre fácil de ser apreendida e superada. Partimos, portanto, de fatos reais. A recepção também se 

faz de primeiras impressões, de projeções, de horizontes de expectativa nem sempre corroborados 

pelo texto.

As  metas  a  serem  alcançadas?  Imprevisíveis,  como  em  todo  processo  de 

ensino/aprendizagem. O resultado esperado, este sim, pode ser explicitado. Trata-se de esperar que 

os participantes, cada um, no seu ritmo e especificidade mental possa aproximar-se do texto literário 

devidamente instrumentalizado, quer seja emocional, quer seja, racionalmente, em uma perspectiva 

que  considera  a  literatura  como  forma  de  compreensão  da  condição  humana.  Pois,  uma  obra 

literária não é um objeto que se sustenta por si mesmo, nem se dá igualmente a todos os leitores de 

todas as épocas. Não é um monumento que revela sua essência eterna em um simples monólogo 

(Jauss, 1979). Por isto, nos propusemos a promover leituras de contos e observar como se dá essa 

compreensão por parte de leitores específicos, em uma situação específica de leitura que se faz pela 

mediação de leitores mais preparados, além de dar voz àqueles leitores e registrar o efeito que os 

contos  propostos  causam nesses  leitores.  Em última instância,  os “leitores  especializados” e  os 

“mediadores em formação” podem valer-se desse material para elaborarem hipóteses de leitura que 

servirão para gerar outras práticas em nível mais avançado de leitura-compreensão (atribuição de 

sentido, interpretação) ou leitura-produção (artigos, cursos). 

É  preciso  saber  quais  são  os  esquemas  que  utilizam  os  leitores  para  reconhecer, 

compreender e processar o conto, gênero, com o qual preferimos ocupar-nos, porque partimos da 

suposição  de  que  os  leitores,  de  modo  geral,  possuem esquemas  prévios  de  conhecimento  em 

relação  a  sua  organização.  Somando-se  a  isto,  regras  estéticas  ou  convenções  que  operam na 

memória semântica de escritor e leitor podem ser compartilhadas no ato da leitura; estas permitem 

de algum modo distinguir um conto de um romance, considerando-se o conto sempre dentro da 

perspectiva de uma criação metafórica, com características peculiares naquilo que também é próprio 

do romance: ambiente, personagens, linguagem, espaço e ações, mas que adquirem significações 

muito particulares no seu funcionamento. Queremos observar também se, nesse contexto, o leitor de 
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contos busca a instauração de momentos de escape (função dos contos de fadas, por exemplo), coisa 

que nem sempre é possível no romance. 

O  conto  maravilhoso  ou  fantástico  está  relacionado  com  a  proeminência  da  relação 

texto-leitor e, nisto recaiu a escolha do gênero que, por sua vez, ativa mais que os outros o efeito 

cativante, de sedução, de prender a atenção, desde as palavras iniciais (Era uma vez…), além da 

capacidade de manter essa sedução até a última linha. Entretanto, uma leitura efetiva do conto exige 

uma competência literária em relação à variabilidade dos acontecimentos submetidos aos referentes 

literários; essa progressão imanente na estrutura do gênero é extremamente relevante, na medida em 

que nos ajuda na passagem da leitura quase-pragmática para a ficcional. Outro aspecto interessante 

e que reforça a importância do conto é a capacidade de ultrapassar um momento histórico ou um 

lugar determinado que o haja originado, uma vez que está dirigido desde uma particularidade, do 

regional para o universal. O fato, o enigma, o mistério, a personagem, o âmbito que serve de foco 

deve atingir um leitor universal. (Linares, 1993, p. 29-41, a tradução é minha). É neste sentido que 

entendemos a necessidade de ultrapassar uma abordagem tradicional que tem sido centralizada em 

duas  variáveis  básicas:  no  receptor  e  na  estrutura.  Enquanto  a  primeira  está  direcionada  para 

aspectos como o efeito, a intensidade e a relativa autonomia semântica, a segunda está direcionada 

para a sintaxe verbal, a extensão, condicionando o tempo de leitura, a focalização em um único 

feito, a coerência semântica. Como se pode observar, mais que qualquer outro gênero, o estudo do 

conto força o leitor especializado a incorporar o leitor como categoria narrativa e nisto reside a 

potencialidade de uma abordagem que considere o receptor do texto (seja ele implícito, projetado, 

virtual), além do contexto sócio-cultural (contexto a-temporal e a-espacial, contexto psicológico) e 

os referentes, nos quais ele é gerado (narratividade, superestrutura, atualização em um passado). A 

superação dos  estágios  iniciais,  portanto,  passa  pela  consciência  da  experiência  ficcional  e  sua 

posterior teorização.

Uma iniciativa tímida, em um primeiro momento (1º. Semestre de 2008), foi ganhando 

adeptos  e  defensores  de  diversos  níveis  de  comprometimento.  Por  um lado,  deu visibilidade  a 

preocupações que não passavam de lamúrias verbalizadas aqui e ali, por outro, fortaleceu o espírito 

de equipe em prol de respostas a uma demanda inadiável. Mais especificamente, a participação de 

colegas, independentemente, de vinculação ao Projeto, mostrou que em sendo leitores, todos têm 

contribuição a dar. Mais ainda, a questão do leitor passou a ocupar um espaço considerável para a 

linha  de  pesquisa  “Escritas  literárias  e  leitores”,  à  qual  alguns  dos  professores-colaboradores 

pertencem. Provocou mudança no conteúdo da ementa “Questões de representação literária”, curso 

de Pós-graduação do PPGL-UFSM e gerou um Seminário em 2010 “Sobre escritas literárias e 
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leitores” com a participação de convidados que vieram referendar a nossa preocupação com o leitor, 

na perspectiva do leitor como categoria literária, com um tipo de abordagem da gênese (de fato 

hegemônica na crítica literária no Brasil) que contribuiu para o alargamento e aprofundamento dos 

estudos sobre recepção110. De qualquer modo, contribuir para que leitores possam realizar leituras 

ficcionais e mediadores possam ir além, conhecer a teoria literária voltada para a recepção é a meta, 

difícil de enunciar em um primeiro momento, mas alcançável, como mostram as participações em 

cursos e as publicações de duas mediadoras, as mais estáveis, do Projeto. Temos que destacar aqui o 

imprescindível papel da pesquisa e do tempo dedicado a ela, possibilitado pelas bolsas PROLICEN.

Não  é  difícil  concluir  que  tempo  de  dedicação  e  a  dedicação  em  si  são  fatores  que 

contribuem  para  o  alcance  de  qualquer  meta,  mas  sabemos  que  não  contamos  com  esses 

pré-requisitos  na  maior  parte  das  vezes.  De  todo  modo,  é  chover  no  molhado,  se  os 

leitores/pesquisadores/mediadores não se envolverem ou se comprometerem. Não existe mágica no 

processo  ensino/aprendizagem da  leitura.  Ele  requer  uma ação  básica,  seguida  de  movimentos 

complementares que pressupõem objetivos a médio prazo. O leitor só existe lendo. Se ele não fizer 

a sua parte não haverá metodologia, didática, estímulo, tarefas divertidas que transformem a leitura 

em algo diferente  de problema (mau problema,  diga-se de passagem).  Porém,  acreditamos que 

ações conscientes e orientadas permitem lograr resultados bastante satisfatórios111. 

Contudo,  a  recepção é  questão nevrálgica,  tanto  para  a  Teoria  Literária  quanto para o 

Ensino da Literatura. Assim sendo, se a obra é um produto do seu tempo, deve contar com recursos 

retóricos  e  estilísticos  específicos  para  ser  comunicada,  mas  cada  tempo,  lugar  e  experiência 

ficcional recebem essa comunicação de uma maneira. Consequentemente, não podemos restringir o 

conhecimento a seu respeito ao estudo da gênese. A leitura-compreensão deve levar também ao 

conhecimento da recepção, para que o leitor possa perceber o tipo de leitor projetado pelo autor ou 

informado pelo narrador no jogo112 do texto. Nos parece, portanto, indispensável reconhecer que, 

para ser comunicada a obra suponha internamente um tipo de leitor, com o qual o leitor comum tem 

necessariamente que dialogar até para saber quão distante ou próximo se encontra dessa projeção, 

110 Destacamos as contribuições da Profa. Dra. Marcia Marques de Morais (PUC- Minas) e do Prof. Dr. Helio de Seixas 
Guimarães (USP).

111 Ver Souza, Luciéle B. de. “Releitura do conto ‘Eu era mudo e só’ de Lygia Fagundes Telles à luz da teoria do conto 
de Edgar Allan Poe”, Souza, Luciane B. de. “Aspectos da teoria do conto de Julio Cortázar em ‘Guapear com frangos’  
de Sergio Faraco. In:  Revista Idéias N. 26 UFSM, 26, jul/dez 2010, e Souza, Luciéle B.de, Souza, Luciane B. de “A 
escola de Konstanz e a valorização do leitor”. In: Anais do IV Simpósio de Literatura, Comparatismo e Crítica Social. 
PPGL-UFSM, 2010, pp117-121.

112 No sentido que lhe confere Iser, W. O jogo do texto. In: Lima, Luís C. A literatura e o leitor. Textos de estética da 
recepção. 2ª. Ed. rev. e ampl. RJ: Paz e Terra, 2002 [1979], pp.105-118.
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idealização,  virtualidade.  Ora,  se  não  existe  obra  sem  público,  não  existe  compreensão  sem 

atualização de um modelo de leitor.

Nossa perspectiva metodológica se apóia, pois, na estética do efeito113, elaborada por Iser, 

mas não se restringe a ela. O importante é assinalar que ela (a estética do efeito) se articula a partir 

do texto e, por isto, pretende elaborar uma descrição da interação fenomenológica que ocorre entre 

texto e leitor. De modo que não há como não partir do pressuposto da existência de uma assimetria 

inicial. A estética do efeito almeja compreender o ato da leitura, que é o que mais interessa para as 

atividades didáticas com a literatura, o que torna ainda mais necessária uma boa mediação.

Assim, para conseguir uma forma particular de negociação em qualquer nível de assimetria 

é  preciso  investigar  a  estrutura  própria  dos  textos  literários,  valorizando  também  a  interação 

específica  que  tal  estrutura  provoca.  Neste  sentido,  “a  teoria  do  efeito  estético  busca  o 

estabelecimento de um modelo genérico que dê conta do próprio ato da leitura de textos literários 

independentemente de seus contextos particulares de atualização” (Iser, 1999, p. 11), o que para o 

ensino  de  literatura  constitui  uma contribuição  inestimável.  Nesta  esteira  também se  destaca  a 

didática da recepção dos textos ficcionais, em uma nova perspectiva cultural da leitura, apontada 

por Stierle (1979, p. 136). Cabe explicar aqui que não rejeitamos de todo o leitor empírico de Jauss 

(1979,  p.  67-83),  mas  privilegiamos  o  leitor  implícito  de  Iser,  numa  combinação  ou 

complementariedade da aceitação da fruição compreensiva com a compreensão fruidora.

 Desta forma, considerando-se a contribuição ineludível do leitor,  conforme assegura a 

Estética da Recepção, passando pela estética do efeito de Iser, mais específica e, emprestando de 

Stierle a recepção ficcional, impõe-se um novo tipo de competência de leitura do texto literário, 

pois  o  leitor  precisa  dar  conta  da  diversidade  de  estruturas  narrativas  a  sua  disposição,  na 

contemporaneidade.  De  modo  que  se  ele  não  dispuser  de  um  esquema  inequivocamente 

determinável da própria ficcionalidade não conseguirá dar conta das variantes, pois não terá o que 

transferir,  não  poderá  observar  diferenças  na  constituição,  perspectivização  e  modalização  dos 

textos. Pois “só na medida em que o leitor está consciente da multiplicidade infinita de atividades 

que se englobam, sob a rubrica de ‘leitura’, é possível que alcance o nível de recepção capaz de 

resgatar  o  próprio texto  em sua faticidade.”  (Stierle,  179,  p.  136).  Este  esquema que pode ser 

flexível a ponto de alternar várias técnicas de recepção é o que distingue a metodologia do Projeto 

“Leitura e recepção de textos literários e formação de mediadores de leitura”, porque, acreditamos, 

conforme Stierle, que uma recepção competente da literatura supõe uma flexibilidade teorizável, 

113 Ver Teoria da ficção. Indagações à obra de Iser. Org. João Cezar de C. Rocha. RJ: EdUERJ, 1999, p. 10.
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além de um repertório de técnicas de recepção, a qual não se chega por uma práxis apressada ou 

reducionista. 

Para compreender melhor essa proposta insistimos na relevância da função comunicativa 

da literatura, que, nos parece, importa mais na escola de 1º. E 2º. Graus, porque requer, mais que 

nada, uma competência recepcional que só a escola estaria (deveria estar!) preparada para oferecer. 

Entretanto, é preciso lembrar que não há um consenso sobre o estatuto da ficção como pressuposto 

para a comunicação e isto dificulta ultrapassar a recepção ingênua, ou a pragmática; órbita sob a 

qual  gira  os  exercícios  de  compreensão do texto  literário  propostos  pelos  livros  didáticos,  que 

também refletem a falta de conhecimento, por parte dos mediadores, da complexidade crescente da 

ficção.  Mas,  o  que  mais  nos  interessa  é  organizar  essa  experiência  e  comunicá-la, 

fenomenologicamente  falando,  pois  os  pontos  de  vista  registrados  permitem  classificar  os 

fenômenos singulares, comparando-os com os esquemas ficcionais disponibilizados e apreendidos 

pelos  leitores.  Diante  dessa possibilidade  de organizar  a  experiência  face  aos  esquemas,  vimos 

como é rentável para a leitura, destacar uma figura de relevância que concretiza o equivalente de 

uma experiência. 

Dito de outro modo, pode-se apreender o texto ficcional como um contínuo e com uma 

hierarquia da disposição para a experiência que exige que o leitor se valha da sua faculdade de 

julgar114 para que o texto adquira um relevo. Isto se dá levando em conta a primeira, segunda e 

terceira leitura de um mesmo texto; considerando a leitura ingênua e também a quase-pragmática 

(da ilusão). Só assim, assumindo no processo da leitura a própria construtividade da ficção, pode-se 

torná-la objeto da faculdade de julgar do leitor. É como se tivéssemos que vivenciar um ritual para 

podermos  avaliá-lo,  posto  que  o  texto  ficcional,  sendo  referencial,  exige  ser  trabalhado 

internamente,  ou seja, no seu processo de construtividade.  Stierle explica essa passagem de um 

nível ingênuo ou quase-pragmático ao ficcional como “da passagem da superfície textual para o 

espaço textual” (1979, p.144). Não é mera coincidência a diferenciação entre leitura superficial e 

leitura  profunda  sugerida  por  algumas  teorias,  que  se  encontram  em  alguns  manuais,  sem 

estabelecer, no entanto, a diferença ou a especificidade da diferença, que é mais operacional do que 

os graus de compreensão, pois estes podem deixar uma camada indistinta num limbo, enquanto a 

recepção  ficcional,  totalmente  colada  no  texto,  tende  a  recuperar  o  quadro  organizacional  do 

mesmo.

114 Entendemos por faculdade de julgar neste contexto o mesmo que Stierle: capacidade de pensar o particular como 
contido no universal (1979, p.142).
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Somos conscientes da diferença, ainda que ambígua, entre a estética do efeito de Iser e a 

recepção ficcional de Stierle, na medida em que para Iser, a constituição de sentido pelo leitor é 

fundamentalmente  uma  atividade  criadora,  que  consiste  no  preenchimento  dos  vazios  e  das 

indeterminações produzidas pelo texto e das quais se apodera a capacidade imaginativa do leitor 

(1979,  p.  148).  O que  é  eficiente  e  bastante  rentável,  didaticamente  falando,  em um primeiro 

momento. Mas, na medida em que passamos a trabalhar com a idéia de que “a predominância da 

forma é constitutiva para o texto ficcional, (e que ela) prescreve uma condição para a sua recepção” 

precisamos também do conhecimento “do desequilíbrio instalado no próprio texto, (no qual) resulta 

a  estrutura  de  interesses  do  leitor  implícito,  pressuposta  com  a  própria  situação  comunicativa 

ficcional”,  melhor  dizendo,  “o  leitor  dos  textos  ficcionais  submete-se  ao  postulado  da 

teorizibilidade  da  ficção”  (Stierle,1979,  p.147),  portanto  às  condições  constitutivas  dos  textos 

ficcionais. E isto faz toda a diferença quanto à qualidade da recepção e a possibilidade de que ela 

venha a servir de quadro de referência para outras leituras, pois o que temos na experiência com a 

leitura de textos literários na escola é exatamente o contrário: um grau zero, uma tábua rasa para 

cada texto que venha a ser proposto. 

O leitor nunca tem disponível um repertório para colocar-se diante do texto. A recepção 

metodicamente organizada pode oferecer, ao contrário do que apregoa a didática do espontaneismo, 

uma teoria do texto, posto que o método produz seu próprio objeto, na medida que se torna visível e 

cognoscível. Não estamos muito acostumados com esse tipo de transparência e aí está a dificuldade 

de socializar esse tipo de prática. Como fica a vaidade humana? “Eu descobri”, “eu cheguei a”, “eu 

formalizei”, “eu sistematizei” e dá-lhe transformar em regra absoluta e depois em livro para o MEC 

comprar para todas as escolas,  independentemente de saber se vai ou não fazer  sentido para o 

professor que vai utilizá-lo. Nós professores, os universitários inclusive, temos sistematicamente 

renunciado a pensar, a refletir, à “prática da teoria”, conforme explica Teresa Cabañas: 

...configura-se  aqui  um  estimulante  problema  de  caráter  teórico-crítico,  a 
oportunidade  ímpar  para  criar  novas  perspectivas  de  entendimento,  a  despeito, 
como creio que deveria ser, de o estudioso gostar ou não desse tipo de obra, desde 
que nosso trabalho não é a exposição dos nossos gostos, mas a obrigação de lançar 
luz  sobre  os  acontecimentos  que,  nesta  área,  a  cultura  contemporânea  está 
produzindo (2010, p.78).

Neste ponto, a proposta prática começa a realçar de modo distinto as vertentes geradas pela 

ação leitor/mediadores do Projeto; a mais voltada às urgências e a mais voltada às demandas de 

longo prazo. Os “leitores especializados” envolvidos se dedicam mais em teorizar uma ou outra. A 

arte é longa e a vida, breve. De um lado, os voltados às urgências tratam de enfrentar-se com o fato  
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de que é sempre problemático contrapor o “campo da referência ficcional” ao “campo de referência 

do leitor”, mas que diante da teoria disponível, é hoje, impossível evitá-la, pelo menos no que diz 

respeito ao ensino de literatura, no nosso modo de ver. Enquanto os voltados às demandas de longo 

prazo  se  incumbem  de  tratar  da  razão  prática  da  teoria  literária  no  contexto  da  era  da 

“produtividade”115.  Construir  então  uma  nova  competência  comunicativa,  o  que  equivale  a 

desenvolver capacidades para operar e interpretar textos passou a significar também matéria de 

reflexão. Neste duplo, ou triplo contexto, em que leitores, mediadores em formação e mediadores 

especializados  inter-relacionando-se,  transformam  o  convívio  com  a  diferença  em  motor  de 

inovação pedagógica. 

Assim,  do reconhecimento  da realidade  -  identificação do problema -  e  da escolha  da 

intervenção  adequada,  procuramos  teorizar  as  práticas  de  leitura,  bem como  buscar  novos  (?) 

caminhos para o ensino de literatura. Deste modo, examinar os efeitos do texto sobre o leitor para 

ajudá-lo no ajuste do seu ponto de vista, na medida em que a experiência de leitura vai gerando um 

sistema de estruturas que exige uma resposta diferente da primeira impressão sobre o texto e, na 

medida  em que  a  quantidade  de  experiências  vai  aumentando,  propiciará,  por  sua  vez,  maior 

facilidade  (habilidade)  no  preenchimento  de  vazios  (Jauss).  A quantidade  de  experiências  é, 

portanto, um quesito metodológico, posto que levamos em conta o mundo extra-literário, do qual 

selecionamos certos sistemas e normas, no sentido de auxiliar na materialização e ampliação de 

uma autêntica competência literária.

Considerando-se, por outro lado, que sem uma base de “resposta”, a aplicação de sistemas 

de pensamentos pode resultar em mais uma fórmula vazia derivada de dogmas recebidos, tomamos 

o cuidado de combinar a crítica subjetiva (resposta espontânea do leitor, a primeira impressão de 

leitura) com a crítica objetiva (respostas que se colocam em discussão numa situação pedagógica), 

porque já sabemos que o objeto da observação se modifica frente ao ato da observação e sabemos 

também que, uma vez conscientes das necessidades específicas de seu fazer profissional, os alunos 

de Letras se determinam a progredir em direção a essa especificidade. Tratamos, mais do que tudo, 

de substituir  a superstição,  crenças na ciência,  aceitando em contraposição que as necessidades 

urgentes  desta  coletividade possam entrar em conflito com velhas crenças sobre os paradigmas 

desta ciência. Contudo, reconhecer que é preciso aceitar este momento e intervir de modo positivo 

nele é o que nos motiva a prosseguir.

115 Ver Cabañas, Teresa. A razão prática da teoria. In: Revista Brasileira de Literatura Comparada. N. 16, 2010. pp. 
69-92.
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              Em última instância, o que interessa é levar os leitores em geral e o estudante de Letras, em 

particular, inclusive os professores universitários a conhecer e aprofundar o conhecimento sobre a 

convencionalidade das formas de representação em geral e da literatura em particular, no sentido 

entre outros e no caso, que lhe confere Barthes (1999): “uma mensagem da significação das coisas”, 

significação entendida como processo de sentido e não sentido em si. Curioso pensar que isto é tão 

velho, mas que a escola brasileira ainda se pauta por saberes imóveis. Nem a neurociência é capaz 

de colocar juízo na cabeça de nossa cultura educacional. E o relevante das idéias de Barthes, no 

nosso modo de entender, é que elas estimulam que historiemos a própria representação do leitor 

dentro da História da Literatura. Assim, os contos, desde os maravilhosos aos pós-modernos, podem 

ser  apreciados  numa  perspectiva  persuasiva  mais  fechada  ou  menos  fechada,  na  qual  realizar 

conexões livres entre o texto e o “escrito”, insistir nas referências e sentidos específicos (caso dos 

contos  realistas),  converter  o  leitor  em  produtor,  ou  que  animam  o  leitor  a  produzir  sentidos 

diferentes,  enfim a decidir  se o texto foi escrito  para ser lido (consumido),  ou para ser escrito 

(produzido). Ao fim e ao cabo, qualquer instrumento de análise (marxista, formalista, estruturalista, 

psicanalítico, etc.) que apliquemos ao texto é capaz de ativar uma ou mais de suas virtualmente 

infinitas “vozes”. 

              Ainda na esteira de Barthes, é preciso destacar que a instrumentalização do leitor é a única 

garantia de uma recepção ficcional, porque fundada e fundante do discurso ficcional- um código - 

um lugar - que não é o da realidade, mas o da ficção, e isto nos compete ajudar a conhecer, sob pena 

de não estimularmos a formação do leitor crítico,  porque não há crítica sem conhecimento e o 

conhecer exige vontade, determinação e, sem dúvida sem o tal prazer de que tanto falam mas do 

qual  poucos  usufruem,  porque não  há  prazer  sem esforço  físico  ou  mental.  Neste  sentido  não 

deveria haver lugar nos cursos de Letras (pelo menos), para crenças em espontaneismo, por mais 

que a pedagogia da contemporaneidade insista nessa balela que põe nossos estudantes entre os mais 

pobres cidadãos do mundo em termos de leitura. E a esta responsabilidade não podemos furtar-nos, 

uma vez que já há escritores manifestando-se contrariados que “nos dia de hoje, a experiência do 

leitor está exigindo a presença do autor”. Perguntamos: para quê? Além de posar para fotos, quê 

explicações o autor pode/deve dar para seu livro que o leitor não possa ele mesmo buscar? Esta é 

uma discussão para outro momento, mas acena para o mesmo problema. 
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