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6  
literAturA e enSino: notAS 

¿quixoteScAS? dA fronteirA (2008)1

Para Y. M.

A literatura ensina?

Em 2005, comemorou-se o quarto centenário de publicação do 
livro Dom Quixote de la Mancha, de Miguel de Cervantes. Como 
se sabe, o protagonista da história, que desfrutava de vida pacífica 
e medíocre em sua aldeia, aos 50 anos de idade e após se lhe ter en-
chido a fantasia “de tudo que achava nos livros de cavalaria” que lia 
incessantemente –“nos intervalos de ócio que tinha” e com “tanta 
afeição e gosto” que vendeu bens para comprar esses livros –, “che-
gou a perder o juízo” e lhe pareceu:

[...] convinhável e necessário, assim para aumento de sua honra pró-
pria, como para proveito da república, fazer-se cavaleiro andante, e 

 1 Publicado originalmente em Mortatti (2008b). Trata-se de uma versão modi-
ficada do texto apresentado, em 1º de abril de 2005, na mesa-redonda “Litera-
tura e ensino”, durante o 2º Colóquio de Estudos Linguísticos e Literários, 
promovido pelo Programa de Pós-Graduação em Letras da Universidade 
Estadual de Maringá, no Paraná. Livre-docente pela Unesp. [Nota da 
Organizadora]
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92  MARIA DO ROSARIO MORTATTI

ir-se por todo o mundo, com as suas armas e cavalo, à cata de aven-
turas, e exercitar-se em tudo em que tinha lido e exercitavam os da 
andante cavalaria, desfazendo todo o gênero de agravos, e pondo-se 
em ocasiões e perigos, donde, levando-os a cabo, cobrasse perpétuo 
nome e fama. (Cervantes, 1978, p.29-30)

De fato, esse personagem logrou tão “perpétuo nome e fama” 
que, por meio de incontáveis traduções e adaptações do livro, em di-
ferentes idiomas, encontra-se incorporado ao imaginário de crianças 
e adultos em muitos países, como uma simpática figura identificada 
com a busca de realização de um ideal de justiça. E, além de incontá-
veis estudos de que o livro já foi e vem sendo objeto, a popularidade 
desse herói propiciou, em língua portuguesa, por exemplo, a criação 
de vocábulos correntes como “quixotesco”, entre cujas acepções se 
encontram: “ingênuo”, “romântico”, “sonhador” ou “que se envol-
ve em trapalhadas” (Ferreira, 1986, p.1439).

Talvez o que mais encante nesse texto literário, fazendo-o per-
manecer no tempo, seja o fato de integrar a galeria dos clássicos, no 
sentido que lhes atribui Calvino (1993). Trata-se da possibilidade que 
esse texto nos oferece, para além das determinações históricas, sociais 
e culturais impostas a cada um de nós, de nos encontrarmos com “ou-
tro”, com quem dialogamos e perante quem nos posicionamos, para, 
por meio desse confronto, conhecermos mais sobre nós mesmos.

Essas considerações se referem, obviamente, ao efeito da atividade 
de leitura (ou, para ser complacente, de audição da leitura de outrem) 
de (bons) textos literários. Não se referem, portanto, a algum mágico 
efeito, por exemplo, da mera posse física dos livros que contêm esses 
textos, nem das informações sobre seus autores e respectivos contex-
tos histórico-literários, tampouco da leitura de resumos de enredos, 
tampouco, ainda, da leitura de versões trivializadas, produzidas pela 
indústria cultura e veiculadas, por exemplo, como “leitura infantil”, 
ou “leitura escolar”, ou “leitura feminina”, ou “leitura de autoajuda”.

Certamente, este é o aspecto mais difícil de ser enfrentado: a 
quantos brasileiros (bons) textos literários têm encantado? Quantos 
brasileiros podem usufruir esse efeito da leitura de textos literários?
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ENTRE A LITERATURA E O ENSINO  93

A literatura ensina

Tratando da leitura, em texto de 1905, Marcel Proust (1989, 
p.30) a define como um “milagre fecundo de uma comunicação no 
seio da solidão” e se refere ao seu papel em nossa vida espiritual re-
lacionado diretamente com o que considera serem os “caracteres dos 
belos livros”, aqueles que nos permitem sentir que “nossa sabedoria 
começa onde a do autor termina, e gostaríamos que ele nos desse 
respostas, quando tudo o que ele pode fazer é dar-nos desejos”.

Discutindo o papel formativo da literatura, Antonio Candido 
(1972a, p.806) aponta suas funções principais: “satisfaz a necessida-
de universal de fantasia, contribui para formação da personalidade e 
é uma forma de conhecimento do mundo e do ser”.

Podemos, então, pensar que os (bons) textos literários encantam 
e ensinam (obviamente, se lidos, ou pelo menos ouvidos), porque 
fazem diferença em nossas vidas, constituem experiências profun-
damente humanas – “algo que exprime o homem e depois atua na 
própria formação do homem” (ibidem, p.804) –, porque nos ajudam 
a formular perguntas para nossa vida, estimulam nossa sabedoria, 
nossa busca de conhecimento de nós mesmos e do mundo. Nesse 
sentido, encantam e ensinam, porque, lendo-os, aprendemos algo 
sobre nossa vida, ao mesmo tempo que aprendemos sobre a impor-
tância da literatura na formação do ser humano, sobre os ambíguos 
vínculos entre fantasia e realidade, sobre a “função integradora e 
transformadora da criação literária com relação a seus pontos de 
referência na realidade” (ibidem, p.805). Esses textos têm, portanto, 
uma função formativa específica.

A literatura pode formar; mas não segundo a pedagogia oficial, 
que costuma vê-la ideologicamente como um veículo da tríade fa-
mosa – o Verdadeiro, o Bem, o Belo, definidos conforme os interes-
ses dos grupos dominantes, para reforço de sua concepção de vida. 
Longe de ser um apêndice da instrução moral e cívica (esta apoteose 
matreira do óbvio, novamente em grande voga), ela age com o im-
pacto indiscriminado da própria vida e educa como ela – com altos 
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94  MARIA DO ROSARIO MORTATTI

e baixos, luzes e sombras. Daí as atitudes ambivalentes que suscita 
nos moralistas e educadores, ao mesmo tempo fascinados pela sua 
função humanizadora e temerosos de sua indiscriminada riqueza. 
(Candido, 1972a, p.805, grifo do autor)

É o que parece ocorrer com Dom Quixote. A leitura desse livro 
pode nos ensinar, por exemplo, o poder de um ideal a nos mover 
ou o jocoso jogo entre fantasia e realidade. Mas o ocorrido com o 
protagonista pode também nos ensinar, num exercício de ouvir a 
literatura tratando da literatura, ou melhor, dos efeitos da leitura de 
textos ficcionais, que a fronteira entre fantasia e realidade ou entre 
identidade e alteridade deve ser compreendida como um tão fluido, 
estreito e arriscado quanto tenso e denso espaço de interação viva, 
que configura um campo específico resultante da intersecção de dois 
territórios limítrofes, no qual pode ocorrer integração transformado-
ra tanto dos de um dos lados quanto dos do outro.

Para Quixote, esse é o campo da batalha, em que, vencido pela 
impossibilidade de integração transformadora de si na relação com 
o outro, perdeu o juízo. Seu modo de ler o fez buscar e encontrar 
menos perguntas do que respostas. Impossibilitado, talvez, de re-
fletir sobre sua experiência de leitor, enredou-se de um modo tão 
profundo, que, da condição de leitor envolvido, passou à de persona-
gem, vivendo como se fosse um herói-síntese de um enredo-síntese 
de todos os das histórias que leu. Tendo desaparecido, para ele, as 
orientações do real, em vez de representação verossímil, o narrado 
era a realidade mesma. Nesse processo de completa identificação 
com o mundo narrado e adesão a ele, parece residir a essência da 
loucura de Quixote, que contagia até seus contemporâneos, os quais, 
na segunda parte do livro, passam a ser personagens da narrativa 
protagonizada por Quixote e a ela aderem de modo tal a confirmar a 
aparência de realidade.

A identificação de Quixote com a fantasia projetada na ficção o 
impediu de fazer o caminho de volta para si e sua realidade externa, 
aprisionando-o na fronteira entre ambas. A impossibilidade de 
conquistar a consciência de habitar essa zona fronteiriça representa 
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também a impossibilidade de transitar livremente nela e para fora 
dela. Assim, além de crítica aos livros de cavalaria, Cervantes põe em 
discussão o modo de ler de Quixote, o qual faz que esse personagem, 
na condição de leitor, perca sua capacidade de discriminar, discernir 
e julgar.

Para nós, leitores e professores, o que Cervantes pode nos en-
sinar é que o “perigo” maior da literatura reside no fato de que, 
independentemente do ensino formal e escolarizado, a literatura 
ensina modos de ler e conteúdos de pensar, sentir, querer e agir, por 
meio da leitura de textos literários, a qual depende das condições e 
“ferramentas” de leitura de que os leitores dispõem, sobretudo em 
decorrência de aspectos como sua formação e seu aprendizado como 
leitores, sua frequentação de leitura, como resultado e exercício des-
se aprendizado, o qual, por sua vez, demanda ensino, como relações 
interativas em que ocorre a possibilidade da confrontação entre um 
eu e um(ns) outro(s), a fim de propiciar condições de diálogo e posi-
cionamento do leitor em relação ao texto.

Podemos ainda aprender com Cervantes que o modo quixo-
tesco de ler pode ser vivenciado na relação de qualquer leitor com 
qualquer texto e, no caso do literário, independentemente de sua 
qualidade estética; mas também podemos aprender que há textos li-
terários, como Dom Quixote, que permitem modo menos quixotesco 
de ler, e outros, como as novelas de cavalaria lidas por Quixote, que 
induzem mais diretamente a isso. Em outras palavras, embora bons 
textos literários possam também gerar o modo quixotesco de ler, 
esse perigo é quase inevitável quando se trata de textos de qualidade 
estética questionável.

A literatura pode (deve) ser ensinada na escola?

Para a pergunta-título deste tópico foram e vêm sendo dadas dife-
rentes respostas. Tendo incidido inicialmente no ensino da literatura 
no antigo curso secundário e abrangido, nas décadas finais do século 
XX, o ensino de 2º grau, em particular, essas respostas focalizam 
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questões de fundo a respeito dos problemas desse ensino que conti-
nuam a reclamar seu enfrentamento e podem ser assim sintetizadas: 
da perda gradativa da importância da formação humanística, intro-
duzida pelos jesuítas no período colonial brasileiro, decorreu a perda 
gradativa da importância do estudo da literatura, que somente foi re-
tomada com a criação das faculdades de Filosofia, Ciências e Letras, 
na primeira metade do século XX; a esse problema se acrescentam 
as deformações sofridas pelos Estudos Literários, em consequência 
tanto da fusão do ensino de língua com o de literatura (os objetivos 
daquele se sobrepondo aos deste), resultante das reformas educa-
cionais ocorridas a partir da proclamação da República, quanto dos 
“tratamentos viciados” dados a esse ensino, baseados ora na História 
Literária, ora na Filologia, ora na Teoria Literária, ora em teorias lin-
guísticas, mas sempre deixando de lado o texto literário propriamente 
dito (Coutinho, 1952); e de problemas históricos como esses, advém a 
constatação de que a literatura não tem consistência suficiente para se 
tornar disciplina curricular autônoma (Zilberman, 1998).

Em que pesem as diferenças de pontos de vista e de momentos 
históricos de produção dessas respostas, as formulações anterior-
mente sintetizadas indicam as dificuldades características do pro-
blema básico envolvido no ensino (escolar) da literatura, quando se 
considera a ambiguidade da relação entre o caráter transformador da 
literatura, “fenômeno vário e complexo”, e a “força de conservação” 
da escola (Azevedo, 1955, p.200)

Esse problema básico do ensino da literatura, que envolve sua 
passagem para uma disciplina curricular e sua sustentação como 
tal, relaciona-se com processos de burocratização do conhecimento 
e de racionalização do ensino e da aprendizagem, que se encontram 
na base da invenção da escola e constituem seu objetivo principal. 
A instituição de saberes escolares, sua formalização em currículos, 
disciplinas e programas de ensino, e a sistematização ordenada, pla-
nejada, graduada e metódica de conteúdos, modos e tempos de ensi-
no e de aprendizagem são aspectos restritivos também, e sobretudo, 
nas relações entre literatura e ensino, alimentando as ambiguidades 
já apontadas.
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A esse, podem-se ainda, nos dias atuais, acrescentar outros pro-
blemas decorrentes, por exemplo: do fato de a escola ser, para muitos 
brasileiros, um dos raros lugares, se não o único, onde se pode ter 
acesso ao texto literário em versões integrais (com um pouco de sor-
te) e onde se pode lê-las, realmente (com um pouco mais de sorte); 
ou do fato de se considerarem as relações de ensino e aprendizagem 
como relações intersubjetivas que supõem que alguém ensine algo 
a alguém, no âmbito de um processo real de interação, e, no caso do 
ensino da literatura, que o professor seja leitor de textos literários; 
ou, ainda, do fato de que, dadas as dificuldades de se definirem um 
objeto de estudo e uma disciplina curricular, com um conjunto míni-
mo e relativamente autônomo de saberes enfeixados sob a denomina-
ção “literatura”, a tendência, nos dias atuais, tem sido de se ensinarem 
saberes específicos de outras matérias e conteúdos didáticos por meio 
da literatura, o que não se pode considerar ensino da literatura, 
propriamente.

A literatura pode (deve) ser ensinada na escola

Se for certo que a literatura ensina, o que se pode entender por 
“ensinar literatura”? Trata-se de ensinar a ser escritor de textos lite-
rários? De ensinar modelos de conduta, de língua materna, de texto 
escrito etc.? De ensinar “temas transversais” (essa versão moderna 
do civismo) e conteúdos de outras matérias escolares por meio da 
literatura? Se a literatura pode e deve ser ensinada, o que é possível/
desejável fazer no âmbito da escola?

Como venho apresentando em outras publicações, se entendido 
como discurso e enunciação, um escrito se caracteriza como texto 
em decorrência de sua configuração textual, ou seja, do conjunto de 
aspectos constitutivos de seu sentido

Entendida como manifestação artística por meio da palavra es-
crita, cuja existência está diretamente relacionada com a história, a 
cultura e a sociedade, e, especialmente, como manifestação artística 
sob a forma de texto, resultado de um tipo específico de atividade 
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98  MARIA DO ROSARIO MORTATTI

discursiva e de uma complexa combinação de engenho e arte, a con-
figuração do texto literário condensa e contém tudo que é necessário 
para se ensinar literatura, porque contém todos os aspectos impres-
cindíveis para se poder ler “de verdade”, desde aqueles aspectos que, 
em situação escolar, alguns supõem serem apenas pré-requisitos 
para o aprendizado da leitura até os aspectos que muitos supõem, 
também equivocadamente, serem tão sofisticados que somente inte-
ressariam a leitores especializados.

É, pois, no processo de leitura da configuração textual que se 
condensam a função formativa específica da literatura e a complexi-
dade de seu ensino, como parte de um processo de formação, tam-
bém complexo e ambíguo, que torna

[...] o ato formativo um ato humano, ético, de liberdade e opção, 
pois sabemos que o fundamento da ética é a possibilidade do fra-
casso e do sucesso ao mesmo tempo. Assim, formar alguém pode 
se tornar um processo autoritário, um forçar alguém a imitar um 
modelo preconceituoso sufocando ou anulando a própria liberdade. 
Os modelos, nos processos educativos matam a “possibilidade”, são 
espelhos retrovisores ilusoriamente vistos como horizontes futuros. 
Servem para serem reformulados, não imitados. Ao mesmo tempo, 
porém, formar alguém se torna um processo de cumplicidade entre 
o formador e o formando, no qual o primeiro apresenta formas e 
experiências conhecidas e o segundo exercita a liberdade e cria o 
futuro. A cumplicidade é uma oculta e silenciosa troca de valores, 
no delicioso e delicado jogo da liberdade. Por isso o ato de formar 
é essencialmente um ato ético, de liberdade. (Nosella, 2005, p.26)

A despeito dos problemas e das ambiguidades apontados, penso 
que não apenas é possível ensinar literatura na educação básica, 
mas sobretudo necessário, desde que se entenda que o objetivo 
primordial é formar leitores do (bom) texto literário e formar o gosto 
desses leitores (Magnani, 1989), entendendo-se gosto como a “prin-
cipal atividade cultural, entre as faculdades políticas dos homens” 
(Arendt, 1979, p.277):
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[...] a faculdade de discriminar, discernir e tomar decisões entre 
diferentes qualidades e valores social e historicamente produzidos, 
como fenômenos do mundo público da cultura, onde 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. (Magnani, 1995, p.35)

Por meio da leitura (crítica) de configurações textuais, que de-
vem ser ponto de partida e de chegada desse ensino, é possível ensi-
nar e aprender literatura, com o objetivo de formar leitores que, pela 
leitura, vão aprendendo a discriminar, discernir e tomar decisões 
entre juízos de valor, que incidem na escolha de bons textos lite-
rários propiciadores de leituras que melhor formam e humanizam; 
que vão aprendendo gradativamente a ler não apenas a “camada 
mais aparente” (Candido, 1993) do texto, mas também o conjunto 
de aspectos que constituem seu sentido e que, por isso, formam o 
leitor e o ser humano (de maneira mais ou menos explícita e talvez 
mais “eficaz” quanto menos explícita e mais silenciosa) e formam 
seu gosto literário; que, apesar da “maré contrária” no mundo atual, 
conquistem disciplina intelectual e paciência para lidar com a linea-
ridade do texto verbal escrito, além, obviamente, de tempo de ócio e 
de condições para adquirir ou acessar esses textos.

O ensino da literatura na escola demanda, portanto, a leitura 
de (bons) textos literários, de diferentes gêneros e épocas, sempre 
priorizando o estudo intensivo de textos, em detrimento da pers-
pectiva extensiva e “panorâmica”. A leitura demandada para esse 
fim, por sua vez, exige do professor, primeiramente, conhecimento 
e frequentação de leitura que lhe permitam selecionar bons textos 
literários para ler, com e para seus alunos; e destes demanda aprendi-
zado gradativo de uma relação com os textos de literatura buscando 
superar o “modo quixotesco” de ler, ou seja, a relação primordial de 
envolvimento de qualquer leitor com o conteúdo de determinado 
texto ou do julgamento prévio de acordo com certos juízos de valor 
preestabelecidos.
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Entre a literatura e o ensino

Estas notas foram produzidas na fronteira entre literatura e en-
sino, também neste caso entendida não como fio de navalha, nem 
como corda bamba, tampouco como espaço linear de mero contato 
tolerante e beligerante, entre duas (ou mais) atividades opostas, 
cujos representantes buscam garantir proteção à autonomia e à sobe-
rania de seus respectivos e distintos territórios, mas como um espaço 
no qual se encontra o que os une, para além daquilo que, fora desse 
campo, os separa; no qual, porém, impõem-se também os limites 
ao desejo, seja de homogeneizar as especificidades dos territórios de 
origem, seja de negar sua existência.

Desse ponto de vista, abordar as relações entre literatura e ensi-
no, no âmbito da pesquisa acadêmico-científica, implica atuar nesse 
campo – complexo, heterogêneo, interdisciplinar e relativamente 
autônomo –, em que se dá o encontro entre diferentes sujeitos, obje-
tivos, objetos e métodos de estudo e pesquisa (Mortatti, 2001).

Desse ponto de vista, é preciso, por um lado, considerar as es-
pecificidades dos territórios de origem, para que esse campo não 
seja um ajuntamento pasteurizado e homogêneo, nem um território 
independente. Por outro lado e simultaneamente, é preciso enfrentar 
certos tipos de atitudes preconceituosas tanto por parte dos que se 
esquivam de atuar nesse campo, por considerá-lo “zona promíscua” 
ou “campo minado”, quanto por parte dos que, por considerá-lo 
“terra de ninguém” ou “campo de batalha”, defendem a necessidade 
de, respectivamente, explorá-lo ou disputá-lo, sempre por meio de 
esforço de colonização e imposição de teorias, métodos e objetos 
específicos de cada um dos territórios de origem dos contendores, 
em atitude característica de imperialismo científico. Caracterizadas 
seja pela omissão, seja pela imposição, essas atitudes têm como justi-
ficativa básica a questionável necessidade de defesa da legitimidade 
acadêmica de um território, supostamente ameaçado de invasões 
decorrentes de pressões pela expansão de suas zonas de fronteira.2

 2 A esse respeito, ver, especialmente, Mortatti (2008a).
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Por essas razões, talvez seja menos desejável a definição de um 
domínio específico enfeixado sob a denominação “literatura e ensi-
no” ou “ensino da literatura” do que a proposição, sob uma ou outra 
denominação, de um tema de pesquisa e um correspondente campo 
de conhecimento, em que se preservem as fecundas características de 
zona de fronteira e se busquem formas de enfrentar a formação es-
pecializada tanto daqueles que desenvolvem e orientam pesquisas 
sobre o tema quanto daqueles que ensinam futuros professores a 
ensinar literatura.

Mas, certamente, é sobre esse tema e nesse campo que podem 
melhor dialogar pesquisadores e professores (do curso de Letras e 
da educação básica), a fim de que não percam seu tempo e seu juízo 
em batalhas inglórias e a fim de que a leitura (como a aqui proposta) 
de textos literários não seja secundarizada, ou mesmo esquecida, 
diante tanto da concorrência de outras urgências educacionais e so-
ciais, que se traduzem em objetivos e práticas de ensino imediatistas 
e pragmáticos, quanto da concorrência de outros tipos de textos e 
outros suportes e meios que, neste século de informação globalizada, 
são-nos oferecidos em abundância, como uma forma muitas vezes 
apequenada de satisfazer nossas humanas necessidades de fantasia, 
de formação da personalidade e de conhecimento de nós mesmos e 
do mundo em que vivemos ou em que desejaríamos viver.

Notas ¿quixotescas?

Será quixotesco pensar a fronteira entre literatura e ensino como 
o campo privilegiado de atuação de pesquisadores e professores de 
literatura, com o objetivo de que a leitura de bons textos literários 
seja uma realidade para todos os brasileiros e não apenas uma pos-
sibilidade tolerada para jocosos sujeitos de meia-idade, aos quais se 
supõe reste somente preencher com o modo quixotesco de ler seus 
momentos de ócio e sua inelutavelmente lúcida consciência da morte?

Essa é a questão, o leitmotiv, que norteou a elaboração destas 
notas, nas quais estão também contidas as respostas que posso 
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formular. Sei que “é muito fácil recusar minha pobre autoridade” 
(Borges, 2007) e que, aos de um ou aos do outro lado da fronteira, 
tudo o que escrevi aqui pode parecer um quixotesco disparate. Se 
assim for, trago em minha defesa o argumento de que justificá-lo 
foi o objeto destas notas; se não o consegui, talvez tenha sido porque 
“não há exercício intelectual que não seja afinal inútil”, ou porque, 
embora não possa ser comparada, nem de longe, à de Pierre Menard, 
também “minha empresa não é difícil essencialmente”; para levá-
-la a cabo, bastaria que tivesse um pouco mais de tempo ou espaço, 
quem sabe?3

 3 Nessas derradeiras considerações, encontram-se citações e paráfrases de tre-
chos de Borges (2007).
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