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3  
Sobre enSino dA leiturA (1995)1

Tudo que é belo é uma alegria para sempre:
O seu encanto cresce; não cairá no nada.

John Keats, 1987

Introdução

O título deste artigo2 pode sugerir um encaminhamento muito 
comum às reflexões contemporâneas sobre o tema: respostas a como 
ensinar a ler. Outro, porém, é meu objetivo: problematizar e discutir 
o ensino da leitura, inicialmente abordando de modo crítico, como 
uma questão não resolvida, a aparente obviedade de determinado 

 1 Publicação original em Magnani (1995). Mestre e doutora em Educação; 
docente do Departamento de Educação, da Universidade Estadual Paulista 
(Unesp), campus de Presidente Prudente; pós-graduação em Letras da Unesp, 
campus de Assis; pós-graduação em Educação da Unesp, campus de Marília. 
[Nota da Organizadora]

 2 Versões preliminares deste artigo foram apresentadas, em 28 de julho de 1993, 
na mesa-redonda “Leitura de 5a a 8a série”, durante o 9° Congresso de Leitura 
do Brasil (Cole), e, em 9 de outubro 1993, como conferência, durante o III 
Simpósio Universidade e Educação Básica: Leitura, na Universidade Estadual 
Paulista (Unesp), câmpus de Marília.
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44  MARIA DO ROSARIO MORTATTI

projeto de escolarização da leitura em voga no Brasil, cuja racionali-
dade pode ser depreendida das práticas desenvolvidas pelos profes-
sores de língua e/ou literatura.

Como contribuição para o debate, proponho, num segundo mo-
mento, reflexões sobre a possibilidade de outro projeto, fundado em 
outra racionalidade, que enfatiza a leitura da configuração do texto 
literário, articuladamente ao processo de formação do gosto e cons-
tituição do sujeito leitor, e às relações de ensino, em detrimento da 
ilusão pseudodemocrática de autoeducação e de um suposto respeito 
aos alunos leitores.

Trata-se, portanto, de deslocar a discussão de como ensinar a 
ler para por que e para que ensinar a ler, num país com um grande 
contingente de excluídos da cultura escrita e num final de milênio 
marcado pela presença de novas tecnologias de comunicação, que 
colocam em xeque a primazia do material impresso e do livro, em 
especial.

À guisa de balanço

Um projeto de escolarização da leitura

A experiência como professora de língua e literatura na escola de 
1º e 2º graus e os estudos e as pesquisas que venho realizando sobre 
a história do ensino de língua e literatura no Brasil têm apontado o 
delineamento, nas últimas décadas, de um projeto de escolarização 
da leitura destinado preferencialmente à escola pública – onde se 
encontra a maior parte dos estudantes brasileiros, sobretudo os ex-
cluídos da cultura escrita – e cuja implementação vem demandando 
a busca de bases cada vez mais científicas, visando a ajustes neces-
sários no que se refere, em particular, à adequabilidade do material 
para leitura.

Embora esse projeto não apresente contornos definidos nem re-
gistros precisos, as práticas que o representam e os discursos que as 
orientam e justificam permitem apreender os aspectos gerais que o 
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caracterizam e que podem ser sintetizados nas formulações a seguir. 
A partir de necessidades impostas por um ideário (neo)liberal, que, 
visando ao “esclarecimento das massas”, promete a emancipação 
social como decorrência do acesso ao mundo da cultura escrita e 
com o fim estratégico de enfrentar a “crise da leitura”, mediante 
a promoção, entre as “massas”, do hábito e gosto pela leitura, os 
professores de língua e/ou literatura – desde a alfabetização até o 
2º grau – devem executar e gerenciar práticas escolares de leituras, 
planejadas sobretudo por técnicos de administração educacional ou 
por intelectuais acadêmicos e fomentadas pelo mercado editorial.

Ainda de acordo com esse projeto, para uma ação eficaz, os 
professores devem tomar, como ponto de partida, a realidade do 
aluno e, como princípio operante, a adequabilidade entre o nível de 
dificuldade crescente do material indicado para leitura e o interesse 
e gosto, estabelecidos de acordo com as etapas de desenvolvimento 
cognitivo de seus alunos e sua realidade, de modo que, mediante o 
emprego de “técnicas de motivação” e sem interferir diretamente, 
propiciem estímulos para que os alunos construam seu conhecimen-
to, até culminar o processo com o comportamento esperado: a leitura 
“esclarecida” dos “clássicos do vestibular”, como coroamento das 
habilidades – “úteis para a escola e para a vida” – para as quais esses 
alunos vieram sendo preparados desde a alfabetização. Os alunos, 
por sua vez, devem vivenciar esse tipo de leitura para que possa ad-
quirir hábito e gosto e saber decodificar tudo aquilo que lhes for ofe-
recido para ler: textos de livros didáticos e paradidáticos, e “textos do 
cotidiano”, como jornais, revistas, receitas culinárias, dentre outros. 
Para avaliar esse projeto e medir sua eficácia, os índices objetivos ad-
vêm tanto da quantidade de textos “adequados” lidos pelos alunos 
quanto do retorno demonstrado pelo desempenho das editoras de 
livros didáticos e paradidáticos.

O que tem ficado dessas práticas escolares de leitura? Como as 
avaliam aqueles que as vivenciam, executam, gerenciam, planejam 
e fomentam? Quem delas tem se beneficiado? Penso ser necessário 
esse balanço e gostaria de, ao menos, provocá-lo com algumas hipó-
teses e considerações.
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46  MARIA DO ROSARIO MORTATTI

Ainda que, no âmbito desse projeto, se almeje estrategicamente 
a construção de conhecimento que redunde em habilidades supos-
tamente úteis não apenas para a escola, mas também para a vida 
do indivíduo, os efeitos dessas práticas parecem se restringir aos 
viciados limites escolares, particularmente às matérias Português e/
ou Literatura. Mesmo assim, os indicadores de resultados não são 
alvissareiros.

Os alunos – quando permanecem na escola (pública) e quan-
do leem de fato os textos – acabam lendo do modo como sabem 
e apenas o de que gostam, dentre o acanhado repertório indicado 
pelos professores com finalidades didáticas. Entre os professores, 
podem-se perceber dois tipos mais frequentes de avaliação: a dos 
que se lamentam, vendo frustradas suas expectativas em relação 
à promoção do hábito e gosto pela leitura, e a dos que se animam 
com a constatação de que uma experiência deu certo: o programa 
foi cumprido e os alunos “gostaram”, uma vez que seus interesse e 
gosto foram “respeitados”, tendo sido estimulados a construir seu 
conhecimento sem “interferência” do professor; e os que planejam 
costumam responsabilizar, pelas dificuldades de implementação de 
seus projetos, a falta de preparo e competência dos professores e a 
inexistência de mínimas condições físicas e materiais necessárias pa-
ra tal. Todavia, é importante observar que muitos editores e livreiros 
apontam resultados cada vez mais satisfatórios: os livros didáticos e 
paradidáticos vêm sendo responsáveis, em grande parte, pelo suces-
so de seus empreendimentos...

A lógica da privação da leitura

Aliando essa concepção “salvacionista” de leitura a uma concep-
ção de promoção “necessária” (Perrotti, 1989), esse projeto se funda 
em uma racionalidade de acordo com a qual as necessidades, os fins, 
o espaço e o material para leitura, assim como o interesse, o gosto e 
o perfil cognitivo, cultural e social dos leitores, são todos eles apre-
sentados, pelos que planejam, como autoexplicativos, legítimos e 
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consensuais, de modo que a ênfase deve recair nos processos de orga-
nização, normatização e prescrição de meios e métodos mais eficazes 
para sua operacionalização. Trata-se, portanto, de uma racionalida-
de fundada em um conjunto de princípios, regras e procedimentos a 
orientar, de fora, a ação, de acordo com os quais a reflexão e o ques-
tionamento são secundarizados, e aqueles que executam e gerenciam 
são apartados do processo de concepção propriamente dito.

“Projeto” passa, então, a significar algo próximo a um esquema 
de ação (Adorno; Hockheimer, 1985), em decorrência dos seguintes 
aspectos: os esforços de organização das tarefas nas diferentes etapas 
visam à produtividade para o sistema (político e educacional) que 
sustenta esse esquema de ação; o “racional” é apresentado como 
o obviamente útil; sobressaem, como evidência prévia, o caráter 
técnico-instrumental da leitura, seu ensino como um problema me-
ramente metodológico e sua aprendizagem como processo estimula-
do de autoeducação, que deve resultar no comportamento esperado; 
o professor de língua e/ou literatura é tido como agente de execução 
privilegiado e uma espécie de gerente, e sua prática é assumida 
como forma de representação, por excelência, desse projeto e sua 
racionalidade.

Uma análise dessas formas de representação, especialmente das 
mais alinhadas com as orientações operacionais, permite as seguin-
tes considerações relativas aos efeitos desse projeto:

• visando à construção programada de um devir de leitor ideal 
e “esclarecido”, a atuação do professor chega a se confundir 
com uma atitude de preparação, que pressupõe geração de 
estímulos e distinção entre o ato de ler e a aprendizagem da 
leitura, esta entendida como pré-requisito para aquele e inde-
pendente do ensino, e está centrada em constantes exercícios 
de leitura, planejados com base no princípio da adequabili-
dade, conforme o qual a aprendizagem deve estar subordi-
nada ao desenvolvimento cognitivo, tornando secundárias 
as relações de ensino. A seleção de textos, por sua vez, deve 
estar subordinada ao interesse imediato e ao gosto do aluno, 
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48  MARIA DO ROSARIO MORTATTI

implicando a interditação de todo procedimento e material 
que se distanciem desse princípio;

• para esses exercícios, tem-se atribuído considerável impor-
tância a dois tipos de material: os denominados “textos do 
cotidiano” veiculados por certos “portadores de texto” com 
os quais os alunos convivem e aos quais têm mais fácil aces-
so; e os textos de literatura infantil e/ou juvenil, veiculados 
pelas coleções paradidáticas postas em disponibilidade pelas 
editoras, acompanhadas de fichas de leitura com respostas 
para o professor e com títulos constantemente renovados, os 
quais procuram atender àquele princípio da adequabilidade 
demandado por sua destinação e circulação entre um público 
infantil e juvenil que frequenta a escola;

• dadas as condições atuais de trabalho e formação do profes-
sor, seu repertório de leitura, em grande parte dos casos e com 
exceção feita às necessidades impostas de atualização e “reci-
clagem” profissional, é muito assemelhado ao de seus alunos;

• o professor, também na maior parte das vezes, desconhece os 
fundamentos do projeto que executa e gerencia, preocupan-
do-se apenas com a otimização dos procedimentos, que lhe 
são oferecidos por intermédio tanto de cursos de capacitação e 
“treinamento” quanto de instruções apresentadas por autores 
e editores, com base nos quais o professor infere critérios para 
avaliação de sua prática e da de seus alunos;

• no caso de resultados considerados animadores, os esforços 
despendidos pelo professor parecem lhe render apenas uma 
efêmera satisfação e uma “falsa popularidade”, apoiadas na 
ideia de que a opinião da maioria é substituta da razão e refe-
rendadas pela constatação de que os alunos “gostaram”, uma 
vez que seu interesse e gosto foram “respeitados”, tendo-lhes 
sido indicado para ler repetidamente o mesmo e “adequado” 
modelo do que já “gostavam” e que já conheciam.

Mediante essas considerações, pode-se depreender, no âmbito 
da escola pública brasileira, o delineamento de uma situação em 
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que, baseadas tanto nas experiências de vida e leitura dos alunos 
quanto no entrecruzamento de resultados de estudos em psicologia 
(genética), pedagogia e literatura infantil, as práticas de leitura con-
tribuem para o engendramento de um tríplice (e mesmo) processo 
de identificação: 1. entre menoridade cognitiva e menoridade social 
e cultural dos “alunos das classes populares”; 2. entre menoridade 
cognitiva, social e cultural e menoridade quantitativa e qualitativa 
do material de leitura a eles destinado; e 3. entre literatura infantil e 
juvenil e literatura escolar, correspondendo a adjetivação do termo 
“literatura” a atributos pejorativos decorrentes do estatuto de me-
noridade apontado em 1 e 2.

Da inter-relação desses processos de identificação e como efeito 
principal e síntese desse projeto de escolarização da leitura, produz-
-se certo modelo de gosto, que explicita a circularidade de uma 
lógica da privação da leitura. Produzido, determinado e regulado 
pelo mercado editorial, que, por sua vez, também se respalda em 
experiências imediatas dos alunos e em contribuições científicas, 
esse modelo de gosto é assumido e difundido pela escola, por meio 
das práticas de leitura, como critério de verdade e sob a alegação de 
respeito ao leitor.

Fechando o círculo, a indicação por parte do professor e a aceita-
ção, pelos alunos, desse modelo passam a (re)orientar a (re)produção 
e seleção de “novo” material com as mesmas fórmulas, de modo que, 
por um processo de incansável repetição, vai sendo sedimentado e 
perpetuado, porque institucionalizado pela escola, um modelo de 
gosto, que, tendendo à uniformização e à regulação de significa-
dos e sentidos com base em interesses privados, torna-se padrão e 
apresenta-se como coerente em relação à perspectiva utilitarista e 
instrumental desse projeto de escolarização da leitura.

O princípio da adequabilidade, diretamente relacionado com a 
lógica da privação da leitura, remete, desse ponto de vista, a proces-
sos de “peterpanização” do leitor, de infantilização e trivialização do 
material para leitura, em especial da literatura, e de privatização e 
consumo de cultura, úteis para sustentação de interesses que certa-
mente não são os dos sujeitos que deveriam ensinar e aprender a ler. 
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Propiciando-se uma série de emoções fortuitas e fustigadas artifi-
cialmente, privatizando-se e destruindo-se os objetos culturais para 
se produzir entretenimento, utilizando-se do “novo” como parâme-
tro para avaliar o “antigo”, considerado indesejável, passam a ser ig-
noradas as relações entre passado, presente e futuro, constitutivas da 
memória e identidade dos sujeitos sociais e históricos. Agudiza-se, 
assim, tanto a ilusão do “pathos do novo” (Arendt, 1979, p.226) para 
aqueles a quem se prometera a emancipação social mediante o acesso 
ao mundo da cultura escrita quanto a ilusão pseudodemocrática dos 
bem-intencionados professores que julgam dever dar a cada um de 
acordo com sua capacidade: “Que conhecedor dos homens! Faz-se 
criança com as crianças,/Mas a árvore e a criança buscam o que é 
mais alto do que elas” (Hölderlin, 1991a, p.101).

Penso ser possível e necessário questionar essa lógica perversa, 
de acordo com a qual as práticas escolares de leitura, resumindo-se 
ao entretenimento, à fortuita repetição do mesmo, à confirmação da 
experiência imediata e à uniformização de significações, impedem a 
conquista do direito a buscar o diferente e o desconhecido, o direito 
a saber o que de “mais alto” se pode buscar, o direito a aprender a 
conhecer e formular necessidades diferentes das que são apresen-
tadas como evidências e a aprender, ainda, a satisfazer essas neces-
sidades; de acordo com a qual, enfim, professores e alunos acabam 
por viver uma privação semelhante à de Satanás, após a queda dos 
céus: “Privado dos alegres caminhos dos homens, o livro dos belos 
conhecimentos me apresenta uma lacuna universal, onde as obras 
da natureza são para mim expungidas e riscadas, e a sabedoria, uma 
de suas portas, me é completamente vedada” (Milton, [s.d.], p.59).

Como podem os professores contribuir consigo e com seus alu-
nos na busca do que é “mais alto do que eles”? O que pode ser esse 
“mais alto”?
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“Como uma frágil passarela sobre o abismo”: 
outro projeto

Constituição do sujeito leitor e formação do gosto3

A unidade, no sujeito, entre conceber, executar e avaliar proje-
tos identifica o trabalho como atividade especificamente humana 
(Marx; Engles, 1987). Essa atividade supõe, portanto, um projeto 
como resposta às questões que os sujeitos aprendem a formular, a 
partir da problematização do vivido. Supõe, por isso, uma tensão 
constante entre consciência e contingência, teoria e prática, pen-
samento e atuação, autonomia e heteronomia. Demanda opções 
em relação a juízos de valor. E, a despeito de seu caráter mediato, 
de permanência no tempo, implica movimento e mudança que se 
produzem, em determinadas condições sócio-históricas, como pro-
posta, processo e possibilidade (Magnani, 1993).

Nesse sentido, um projeto identifica-se pela inter-relação dos 
diferentes aspectos constitutivos dessa atividade: a partir de certas 
necessidades, movidos por certas utopias, sobressaltados pelas con-
tingências e mediados signicamente, sujeitos interativos (sócio-his-
tóricos), em determinadas condições espaciotemporais, utilizando-se 
de certos métodos e meios, produzem mediadores e objetos (materiais e 
culturais) assim como a si mesmos como sujeitos polifônicos e inte-
rativos e sua consciência (modos e conteúdos de pensar, sentir, querer 
e agir), como síntese das relações que atuam sobre o sujeito e sobre as 
quais ele atua, mediado pela linguagem e pelo outro (ibidem).

Pensar em projeto significa, portanto, pensar no processo de 
constituição do sujeito, não como atualização/maturação de poten-
cialidades biofisiológicas inatas e universais, nem como construção 
individual ou aquisição de comportamentos adequados, tampouco 
como fatalismo ou voluntarismo; mas como movimento intersub-
jetivo, marcado por sínteses provisórias e retomadas projetivas, no 

 3 Neste tópico, estão sintetizadas reflexões contidas principalmente em Magnani 
(1993).
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qual interagem também desenvolvimento cognitivo e aprendiza-
gem, esta convertendo-se naquele, mediante atuação nas “zonas de 
desenvolvimento proximal” (Vygostsky, 1989, p.94). Nesse proces-
so, merecem destaque como atividades mediadoras e constitutivas 
as relações escolares de ensino-aprendizagem não espontâneas, mas 
sistemáticas e intencionais, em que o aluno aprende a solucionar 
problemas sob a orientação do professor e com a colaboração dos 
colegas (“nível de desenvolvimento potencial”), apontando a pos-
sibilidade de solução independente num futuro imediato (“nível de 
desenvolvimento real”).

À luz desses pressupostos, ler é uma atividade especificamente 
humana, intersubjetiva e não natural, supondo aprendizagem e, 
portanto, ensino, os quais se tornaram necessariamente escolares 
no caso das sociedades letradas contemporâneas, em que a escola 
se apresenta como mediadora entre o mundo público e o privado, 
entre o passado, o presente e o futuro (Arendt, 1979). No entanto, 
apesar da institucionalização das relações de ensino-aprendizagem 
da leitura e da implementação de projetos como o criticado neste 
texto, aprender e ensinar a ler podem ser compreendidos como 
atividades cujo sentido advém de sua condição de constituição do 
sujeito que lê, sobre o qual o lido atua e que, com e pela leitura, 
constitui-se como tal. Ou seja, como sujeito que busca, na tensão 
entre determinação sócio-histórica e autorregulação, e entre cons-
ciência e contingência (Gramsci, 1978), constituir aquilo que lhe é 
peculiar, característico e indispensável, como síntese individual e 
mediada signicamente do processo sócio-histórico, das relações in-
tersubjetivas em que se movimenta e se constitui assim como o faz 
em relação aos mediadores dessas relações e aos objetos culturais 
que nelas produz.

Partindo de outra razão, portanto, é possível pensar na produção 
de outros por que, para que, quem, para quem, quando, onde, o que 
e como ensinar e aprender a ler, ou seja, em outro projeto de leitura 
para a escola, que possa, em vez de privar, desafiar e instigar, contri-
buindo para a busca daquele “mais alto”, para além da experiência 
imediata, e propiciando respeito, de fato, a alunos e professores; no 
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âmbito do qual, o professor, sendo mais do que mero executor e ge-
rente, possa também constituir-se como sujeito leitor ao mesmo tem-
po que e para atuar na constituição de outros sujeitos leitores; e que 
permita considerarem-se as relações de ensino como constitutivas 
da aprendizagem, aprender a ler como leitura, de fato, e a formação 
do gosto (Magnani, 1989), baseada no princípio da diversidade e 
atuante nas “zonas de desenvolvimento proximal”, como condição 
do processo de constituição do sujeito que lê.

Uma síntese desse projeto, a ser representada pelas relações de 
ensino-aprendizagem que ocorrem no âmbito das matérias Portu-
guês/Literatura e desde o período da alfabetização, pode ser assim 
formulada: ensinar a ler é atuar na formação do gosto de alunos e 
professores, por meio da leitura – de fato e constante – de uma diver-
sidade de configurações textuais (Magnani, 1989, 1993), com ênfase 
no texto literário, para cuja seleção o critério é o desejo de conhecer 
para julgar o valor estético, visando à crescente autonomia do leitor.

O termo “gosto” refere-se aqui não a sabor, agrado, opinião, 
preferência ou moda, mas à “principal atividade cultural, entre as 
faculdades políticas dos homens” (Arendt, 1979, p.277), a qual não 
se pode controlar, instrumentalizar, etapizar ou seriar: a faculdade 
de discriminar, discernir e tomar decisões entre diferentes qualida-
des e valores social e historicamente produzidos, como fenômenos 
do mundo público da cultura, em que se cruzam arte e política; e, 
especialmente, qualidades e valores relativos aos “menos úteis e 
mundanos” objetos culturais: as obras de arte e, em particular, as 
obras literárias. Trata-se de uma atividade, enfim, que, envolvendo 
aspectos éticos e estéticos, questiona o relativismo e a opinião da 
maioria como substitutos da razão e critérios de verdade.

O gosto, portanto, na medida em que, como qualquer outro juí-
zo, apela ao senso comum, é o próprio oposto dos “sentimentos ínti-
mos”. Em juízos estéticos, tanto quanto em juízos políticos, toma-se 
uma decisão, e conquanto esta seja sempre determinada por uma 
certa subjetividade, também decorre, pelo mero fato de cada pessoa 
ocupar um lugar seu, do qual observa e julga o mundo, de o mundo 
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mesmo ser um dado objetivo, algo de comum a todos os habitantes. 
(Arendt, 1979, p.276)

Assim entendido, o gosto se forma na intersubjetividade, como 
resultado de trabalho com as diferenças, no nível simbólico. Trata-se 
de uma faculdade socialmente constituída e aprendida (Della Volpe, 
1973). Tanto é assim que, independentemente da escola e anterior-
mente à passagem por essa instituição, o gosto de professores e alu-
nos é formado e conformado pela indústria cultural, e aquilo de que 
esses leitores dizem “gostar” já é resultado de aprendizagem a partir 
da exposição a e do consumo de um padrão de gosto, cuja tomada 
de decisão entre qualidades e valores foi previamente realizada por 
outros, com base em suas necessidades e interesses, ainda que apre-
sentado como critério de verdade objetivo e verificável.

Atuar na formação do gosto torna-se, assim, fundamental para 
o trabalho escolar de, com e pela leitura, sobretudo a da literatura. 
E, porque se aposta na formação do gosto como forma de desafiar 
o desejo (Magnani, 1989, 1992) do sujeito leitor de se constituir 
como tal, mediante a interlocução e a diversidade de modelos, 
pode-se compreender o movimento de constituição do sujeito lei-
tor como prospectivo e imprevisível, como busca do que é “mais 
alto” e humanamente indispensável; como busca de discriminação, 
discernimento e tomada de decisão entre aquilo que é satisfação arti-
ficialmente fustigada, efêmera e descartável e aquilo que, resistindo 
à funcionalidade, pode ser sempre fruído e presentificado valora-
tivamente como historicidade que ao mesmo tempo permanece e 
renasce sempre diversa na provisoriedade de cada leitura (Perrone-
-Moisés, 1984).

O texto literário como mediador e objeto no 
ensino da leitura

Ensinar a ler, ou seja, atuar na formação do gosto, demanda a 
opção por um trabalho centrado na leitura de uma diversidade de 
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configurações textuais e, em especial, do texto literário como um dos 
mediadores e simultaneamente um dos objetos privilegiados para 
esse ensino.

Vale ressaltar que, como materialização de processos discursivos, 
o texto apresenta-se como mediador, nas diferentes matérias do cur-
rículo escolar. O que identifica as matérias Português e Literatura 
é a necessidade de tomar o texto não apenas como mediador, mas 
também como objeto de estudo, em torno do qual se organizam as 
relações de ensino e aprendizagem.

Entendo, aqui, texto como objeto cultural produzido na intera-
ção verbal (Bakhtin, 1981; Geraldi, 1984), que se apresenta como 
espaço da enunciação e representação de um projeto, produzido 
por um autor, que, a partir de certas necessidades, movido por 
certas finalidades, sobressaltado pelas contingências e mediado 
pela linguagem, em determinadas condições históricas e sociais e 
no âmbito de certa “formação discursiva” (Orlandi, 1987, p.73), 
escolhe, entre as possíveis e conhecidas, as opções para escrever al-
go, visando necessariamente a interlocutores, de cuja leitura o autor 
não pode prescindir.

Concretizando a interlocução e mediada pela palavra escrita, a 
leitura torna possível produzirem-se significados e sentidos, vivifi-
car e sincronizar experiências, escolher e apontar valores (Perrone-
-Moisés, 1987), instaurando um tipo específico de interação dos 
sujeitos entre si e com o mundo natural e social, com o mundo pú-
blico da cultura, com o tempo e o espaço. Não se trata, portanto, de 
pensar por que ensinar a ler buscando respostas a para que “serve” a 
leitura. A leitura por si só não emancipa, não desperta o senso critico, 
não revela, não restaura um estado edênico perdido pelo indivíduo 
ou pela sociedade; “apenas” constitui. Antes de qualquer necessi-
dade e utilidade impostas de fora e por outros, ler importa, pois, 
para aquele que lê, que luta por constituir-se como sujeito (social e 
histórico) de ações significantes, também e principalmente para si.

A leitura caracteriza-se, desse ponto de vista, como um processo 
de autoria de segunda ordem, no qual interagem as histórias de 
leitura do texto e do leitor e em que um determinado texto, além 
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de mediador, é reconhecido e interrogado como objeto singular. 
Nesse processo marcado pela tensão entre provisoriedade e histori-
cidade, não se separam as atividades de ler, analisar e interpretar, as 
quais demandam constante retorno ao texto (Candido, 1993), a fim 
de se verificar se são legítimos, pertinentes e autorizados os sentidos 
atribuídos e os discursos que se produziram como leitura.

O que confere a um texto sua singularidade e permite ao leitor 
reconhecê-lo e interrogá-lo como “objeto singular e vigoroso” (Staro-
binski, 1988) é o conjunto de aspectos constitutivos de sua configu-
ração, a saber: por que, para que, quem, para quem, quando, onde, o 
que e como se escreve. Desse ponto de vista, não se pode subordinar a 
configuração textual à arbitrariedade do leitor, reduzindo a leitura, nas 
aulas de Português/Literatura, apenas à abordagem de aspectos isola-
dos dessa configuração, como acontece quando, por exemplo, opta-se 
por extrair do texto temas para discussão, ou denunciar a “ideologia 
subjacente”, ou analisar a relação forma versus conteúdo ou, ainda, 
quando se tenta explicar essa relação, apenas situando-a no contexto 
histórico, social e literário da época em que o texto foi escrito. Os as-
pectos apontados nos exemplos anteriormente apresentados precisam 
ser abordados não como autônomos, externos ou contingenciais, mas 
como inter-relacionados e constitutivos do sentido do texto.

A ênfase no texto literário para o ensino da leitura torna neces-
sárias algumas considerações relativas ao sentido de “literário”, às 
razões que determinam a ênfase nesse tipo de configuração textual, 
a seu caráter de mediador e de objeto, e, por fim, aos critérios para 
sua seleção.

Apesar da fluidez de significados do atributo “literário”, para 
os objetivos deste texto opto por utilizá-lo no sentido valorativo 
que hoje se refere à literatura dita “culta”, em oposição à literatura 
“trivial” produzida pela indústria cultural e veiculada como litera-
tura “de massa” ou “da escola”. E, ainda, sem distinguir literatura 
infantil e juvenil de literatura “adulta”, trata-se de considerar o 
processo sócio-histórico de eleição e permanência de um conjunto 
de textos diversos como “literários”, processo no qual se encontram 
inter-relacionados:
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[...] as condições de emergência dos textos, [...] produção, edição, 
difusão, instituições escolares e universitárias, as condições de 
aprendizagem da língua e da leitura, diferentes instâncias legisla-
tivas nesse domínio como as academias, os prêmios literários, as 
revistas, a definição de “domínio cultural” e de “corpus literário”, e 
a imagem implícita e pressuposta de leitor e de leitura, sem hierar-
quização entre esses elementos. (Magnani, 1989, p.6)

Como obra de linguagem eminentemente qualitativa, que exalta 
a diferença e a interação do que é diverso, e dado seu caráter de gra-
tuidade e permanência no tempo, o texto literário demanda e propi-
cia um trabalho específico de leitura, ao mesmo tempo como fruição 
estética, que não se deixa controlar, instrumentalizar, etapizar ou 
seriar, e como busca de conhecimento que não se restringe à organi-
zação, classificação e computação de dados e informações, mas que 
se apresenta como multiplicidade, contrapondo-se ao consumo e à 
destruição dos objetos culturais e instaurando outras relações dos 
sujeitos entre si e com seu passado, presente e futuro, com a cultura 
e a língua, com o mundo público e o privado.

Nesse corpus, destacam-se os “clássicos”, aqueles livros que, 
segundo Calvino (1993, p.10), “exercem uma influência particular 
quando se impõem como inesquecíveis”; e “quanto mais pensamos 
conhecer por ouvir dizer, quando são lidos de fato mais se revelam 
novos, inesperados, inéditos”, porque propiciam a grata surpresa 
da descoberta de algo não necessariamente desconhecido, mas “que 
sempre soubéramos (ou acreditávamos saber) mas desconhecíamos 
que [eles o disseram]... primeiro (ou de algum modo se liga a [eles]... 
de maneira particular)” (ibidem p.12).

Quanto ao caráter de mediador e objeto apontado em relação a 
esse tipo de texto, é importante ressaltar:

• mediação está sendo aqui entendida não como relação instru-
mental e utilitária, mas como relação instauradora e “cons-
titutiva, ação que modifica, que transforma” (Orlandi, 
1987, p.25);
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• o termo “objeto” refere-se não a um dado puro ou a um 
produto acabado e inerte a ser dissecado pela leitura, mas ao 
constante processo de produção de sentido para o texto como 
objeto de fruição e conhecimento, o que ocorre nas relações 
entre autor e leitor, e, em particular, como objeto também 
de estudo nas relações escolares de ensino-aprendizagem da 
língua e da literatura;

• só é possível compreender adequadamente o caráter media-
dor e de objeto do texto, se sua singularidade não for em-
baraçada com intermediações ofuscantes, como adaptações, 
fragmentações, fichas de leituras, questionários de interpre-
tação, entre outras. 

O que se deve considerar, portanto, é o trabalho de linguagem 
que se produz, como texto, mediante o uso da palavra escrita, a qual 
“associa o traço visível à coisa invisível, à coisa ausente, à coisa dese-
jada ou temida, como uma frágil passarela sobre o abismo” (Calvino, 
1990, p.90).

Nesse sentido, o critério de seleção de textos para o ensino-
-aprendizagem da leitura não pode se basear naquele princípio da 
adequabilidade, resultante do estatuto de menoridade atribuído ao 
aluno e à literatura para a escola, que interdita e priva o leitor do que 
não se considera adequado e, portanto, não consta das listas de títu-
los indicados para sua faixa etária ou série escolar. Uma diversidade 
também de textos literários pode ser lida na escola, e mesmo os con-
siderados equivocadamente “difíceis” – sobretudo os “clássicos” da 
literatura tanto para adultos como para crianças e jovens – precisam 
ser oferecidos aos alunos (e professores), sem censura nem adapta-
ções nem fragmentações.

O que pode gerar o tão temido “fracasso do aluno” não é a qua-
lidade do texto, mas a precariedade das práticas de leitura baseadas 
em geração artificial e programada de “estímulos”. Sobretudo esses 
textos “difíceis” precisam ser lidos na escola. Uma vez que integram 
um repertório desconhecido – ao qual ou os alunos não teriam acesso 
fora da escola ou, mesmo tendo acesso em situação escolar, talvez 

Entre_a_literatura_e_o_ensino__(MIOLO_14x21)_Graf-v1.indd   58 04/06/2018   16:06:15



ENTRE A LITERATURA E O ENSINO  59

não conseguiriam ler sozinhos –, a orientação do professor e a cola-
boração dos colegas tornam possível o “primeiro encontro”, a desco-
berta dessas configurações textuais e avanços na formação do gosto.

As relações de interação verbal de que os leitores participam, na 
escola, fornecem-lhes, mediante novos modelos, termos de compa-
ração e paradigmas estéticos, “coisas que continuam a valer mesmo 
que nos recordemos pouco ou nada do livro lido na juventude” (Cal-
vino, 1993, p.10) e permitem ao menos aprender a conhecer, seja 
para julgar a respeito da dificuldade e adequabilidade, seja para des-
cobrir que a uniformização de significações, a padronização do gosto 
e os atributos pejorativos que muitos alunos imputam à literatura 
privam o leitor daquilo que, por vezes sem o saber, mais almejavam.

Retomando: a diversidade de configurações textuais deve ser o 
eixo em torno do qual se organizam as relações de ensino-aprendi-
zagem, desde a alfabetização até o final do 2° grau. O que mudam 
são as situações sempre irrepetíveis de interação que ocorrem com 
cada grupo de alunos e de acordo com as quais o professor planeja 
atividades específicas. Para um trabalho desse tipo, a leitura de 
uma diversidade de configurações textuais permite a crescente 
autonomia do leitor, em decorrência do conhecimento de opções e 
da desautomatização do modelo padronizado; ao passo que a ênfase 
no texto literário, além da ampliação desse conhecimento, propicia 
experiências únicas de fruição estética.

Poderíamos pensar, então, que atuar na formação do gosto, 
tomando o texto literário como mediador e objeto do trabalho de 
constituição do sujeito de, com e pela leitura, na escola, significa se-
rem professores e alunos leitores-interlocutores de diferentes confi-
gurações textuais e principalmente de diferentes textos literários, de 
diferentes autores e épocas; leitores-interlocutores, porque dialogam 
com a multiplicidade constitutiva dos sujeitos e dos textos literários 
e com a diversidade de modelos; porque, movimentando-se na mul-
tiplicidade e diversidade, aprendem a conhecer e podem discrimi-
nar, discernir e tomar decisões entre valores e qualidades. Significa, 
enfim, contrapor-se e resistir à tentação das facilidades geradas por 
aquele projeto de escolarização da leitura que, “peterpanizando” 
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os leitores, infantilizando e trivializando o literário, privatizando e 
consumindo objetos culturais e supondo aprendizagem sem ensino, 
priva os leitores da fruição estética e do conhecimento.

O que fica

Porque “Nem se aprende a cantar senão perante/Os monumen-
tos da magnificência” (Yeats, 1992, p.103), penso ser necessário que 
professores e alunos comecem a ler já e boas obras literárias; reflitam 
sobre a possibilidade de a satisfação efêmera e a opinião da maioria 
não serem os únicos critérios de verdade; e ousem pensar no ensino 
da leitura do ponto de vista de outra razão (crítica). Porque os dis-
cursos sobre a importância e a necessidade da leitura, o interesse e o 
gosto dos alunos, os métodos e as técnicas de ensino, os best-sellers 
escolares, a literatura trivial, as informações dos “textos do cotidia-
no” são contingentes e efêmeros demais para com eles se despender 
tanto tempo e se infernizar tanto – e sem sentido – a vida de professo-
res e alunos. Porque tudo isso acaba se diluindo, quando se sai da es-
cola, quando deixa de ser útil. E tudo perde utilidade um dia: “O que 
fica, porém, é o que os poetas fundam” (Hölderlin, 1991b, p.131)
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