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RESUMO 

 

Esta pesquisa buscou compreender o papel da literatura no percurso formativo do indivíduo, 

partindo da visão de professores, das áreas de Pedagogia e de Letras, e de escritores, e 

procurando observar condições pedagógicas existentes que favoreçam à literatura na promoção 

desse seu papel. Para tanto foram instituídas as categorias analíticas educação;, formação 

humana, leitura literária e literatura, todas levantadas e constituídas no percurso de análise das 

falas e compreendidas a partir da hermenêutica dialética trazida por Minayo (1992; 2013). Para 

atingir os objetivos propostos e as características apresentadas pelo objeto, seguimos o 

encaminhamento metodológico da abordagem qualitativa, desde a elaboração do roteiro de 

entrevistas à efetivação das análises dos dados. Como procedimentos metodológicos, a pesquisa 

foi estruturada nas duas seguintes etapas. A primeira: a) ordenação dos dados, onde os sujeitos 

foram alocados em três grupos (professores pedagogia; professores letras; escritores); b) as 

questões em três blocos (bloco-1 pessoal, ou o perfil dos sujeitos; bloco-2: Literatura; e o bloco-

3: Literatura e formação), cuja denominação dos blocos compôs as categorias empíricas. A 

classificação dos dados, num segundo momento foi mais complexa e composta por leitura 

horizontal (ou leitura flutuante) seguida da leitura transversal fazendo emergir as categorias 

analíticas, e favorecendo a posterior análise e problematização dos dados. A análise das 

entrevistas revelou que a literatura apresenta algum potencial formativo favorecedor da 

subjetividade, inclusive apresentando indícios teóricos e práticos especificamente no que diz 

respeito à elaboração de significados objetivos e também subjetivos, que envolvem as 

experiências vivenciadas mediante o desenvolvimento de sensibilidades, portanto, a literatura 

colabora com a educação e com a formação humana. Porém, é um papel que pode ou não ser 

retaliado em uma sequência de problemas, como a falta de ações que proponham educação 

literária, o despreparo docente e, ainda que de modo relativo, a falta de exemplos de leitores na 

família. E ainda pontuo que, mesmo diante desta afirmativa, a literatura não pode ser 

compreendida num papel de salvadora da educação, do indivíduo ou da sociedade, ela apenas 

pode oferecer caminhos para favorecê-los. 

 

Palavras-chave: Educação. Formação humana. Literatura. Leitor literário. 
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RÉSUMÉ 

 

Cette recherche tient au rôle de lalittérature dans la formation des individus. Em partant de la 

perspective des enseignants de Pédagogie et des Lettres, mais aussi, celle des écivains, nous 

avons observe les conditions pédagogiques qui aident la littérature dans ce rôle. Pour cela, on a 

choisi les catégories analitiques suivantes: “education”, “formation humaine” “lecture 

littéraire” et “literature”, construites à partir des informations fournies par nos interlocuteurs. 

Notre vision est “qualitative” et notre procédure méthodologique comprend deux étapes; a) 

l´organisation des données (trois groupes de sujets); b) trois types de questions qui nous on aidé 

à construire les catégories empyriques. La deuxième étape comprend la classification des 

données, composée par une lecture horizontale (flottante) suivie d´une lecture transversale 

suivie de la problématisation des données. Notre analyse nous a révelé que lalittérature présente 

um potentiel formatif de la subjectivité qui comprend les expériences vécues par les sujets. 

Cependant, Le rôle de la littérature peut être bloqué par l´absence d´education littéraire, par la 

formation précaires des enseignants et le manque de lecteurs dans la famille, la littérature, 

finalement, ne peut pás être comprise dans um rôle “redempteur” de l´éducation, de l´individu 

ou de la société, mais elle peut ouvrir les chemins pour célà. 

 

MOTS CLEFS: Education; Formation humaine; Lecture Littéraire et Literature. 
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PARA INICIAR... OU OLHANDO DE CIMA DO MURO PARA ENXERGARO 

LABIRINTO EXTRATERRITORIAL 

 

Mas é para se aproximar do céu que o seu irmão vive lá no alto? 

Meu irmão afirma – respondi – que aquele que pretende observar 

bem a terra deve manter a necessária distância. [...] 

 

Italo Calvino 

 

A atitude rebelde do Barão Cosme Chuvasco de Rondó1 ao subir nas árvores esboça 

bem a imagem que procuro traçar, ao intencionar não uma aproximação do céu ou algo distante 

de nossa realidade, mas sim no sentido de olhar o melhor possível para a terra, com o 

descentramento necessário à percepção e compreensão do que existe. Não pretendo 

encantamento cego em conjecturas vigentes ou nas que hão de vir, não pretendo negações ou 

esperanças infundadas.  

E pensar sobre educação é, num sentido metafórico, subir num patamar mais alto, como 

um muro, e não nos deixar cercar por ele, e daí observar o que se apresenta como possibilidades 

em nosso campo de visão, lugar onde podemos ter acesso a reflexões que favoreçam 

minimamente o entendimento de parte de seu conceito. Conceito que toma corpo seguindo 

caminhos filosóficos e práticos que convergem ou se repelem em paradoxo e, constantemente, 

nos levam a acomodações e aceitações do que nos é apresentado, histórica e momentaneamente, 

como educação.  

Então, pensar sobre educação deveria ser por fim, e em uma primeira ótica, subir nesse 

muro como observador de um labirinto e escolher, por conta e risco, o fio de Ariadne que melhor 

convém em referenciais, perspectivas e visão de mundo, ou seja, caminhos mais ativos e 

atrativos que levem a reflexões. Mas por fios diferentes dos que Camus (2012, p.38) associa a 

Jaspers, que trazem a tensão da impossibilidade, pois aqui procuro fios tecidos na matéria-prima 

das “possibilidades que de fato são possíveis”, compostos por curiosidade, razão e ainda pela 

sensibilidade, onde no velho se vislumbre o renovável no cotidiano. Outra ótica seria incorporar 

irrefletidamente as necessidades ou imposições do sistema e sociedade contemporâneos, o que 

nos desencaminha do ato de pensar, exercitar o bom senso e o senso crítico. Assim, do lugar de 

observador, compreendo a possibilidade deste entre-lugar. 

E ainda posso acrescentar que, nesse processo, qualquer destas situações não implicará 

necessariamente em mudanças, mas em posicionamentos ou aceitações de um conceito, ou em 

ações isoladas, refletidas ou não, de nossas práticas individuais como profissionais da educação. 

                                                           
1CALVINO. Italo. O barão nas árvores. São Paulo: Companhia das Letras, 2009. 
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Minimamente, aqui são apontados dois possíveis caminhos para observarmos a educação, e um 

deles menos conformista sem, no entanto, fazer-se juízos de valor. E aqui a intenção não é se 

rebelar, mas pensar sobre, refletir. 

Incorporando mais elementos, também é da perspectiva de observador pensante – ciente 

de que não reinventou a roda – e posicionado em cima do muro que vejo a relação entre a 

literatura e a educação. E por perceber a literatura neste campo das “possibilidades 

humanamente possíveis” – onde se constituem experiências formativas (um pouco mais 

humanamente formativa, talvez...!) que interagem subjetiva e objetivamente – é que procuro 

esse espaço extraterritorial, onde procuro no exterior o MEU lugar interior. Extraterritório 

composto por literatura e educação, que compreende um auxílio à formação, desenvolvido por 

construções processuais, efetivadas com algumas identificações e projeções atuantes de 

maneira empática e alteritária, as quais todos nós podemos elaborar, quer na condição de 

autores, quer na de leitores. 

A relação que tenho com a literatura se dá no viés de leitora literária. Partindo do que li, 

experienciei, vivenciei e, em consequência, apreendi (ou aprendi?), considero que ela me 

auxiliou e foi de grande contribuição em minha educação – da instrução, ou educação escolar, 

e da minha formação humana. Particularmente, o hábito de ler (neste caso, leitura literária) 

favoreceu-me na constituição de uma maior flexibilidade do olhar voltado a mim, ao mundo e 

às coisas do mundo, e daí ao conhecimento refletido por nuances diferenciadas, voltado à 

significação das coisas, que normalmente se apresentam por um sentido especificamente 

científico. Em um certo nível, esse processo também se validou em meus pais, está em processo 

em meus sobrinhos, mas não está presente em meu irmão. Portanto, é radicado no campo das 

possibilidades individuais, mais ou menos desenvolvidas por impulsos ou por orientações, e 

por alguns vieses como o gosto pessoal pela leitura, a família, entre amigos ou na escola. Assim, 

a literatura é um elemento sensibilizador que pode auxiliar a educação e a humana, não o seu 

substituto. 

Mas posso dizer, sem sombra de dúvidas que, em meu caso, um viés ajudou ao outro. 

As experiências estéticas adquiridas nas leituras ajudaram ao desenvolvimento de uma maior 

sensibilidade. Sensibilidade que, por sua vez, também ajudou a compreender o científico, 

através de estratégias e caminhos variados que me levaram a compreensões com base em meu 

lugar comum, os meus referenciais, favorecendo assim elaborações de conhecimentos, 

obviamente de maneira não tão convencional. 

Considero a existência de um potencial formativo na literatura expresso nas obras 

literárias e não o penso de maneira ufanista ou idealista. E, diante dessa existência, chega a 
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indagação: quais os meios de descrevê-lo e desenvolvê-lo? E, para confirmar ou não essa 

hipótese vale ouvir a palavra dos que estão autorizados a falar, que somos todos e cada um de 

nós. Mas, por agora e neste movimento que proponho, os busco na condição de sujeitos de 

pesquisa, criteriosamente escolhidos, para compreender o peso de suas palavras, as quais, 

segundo Manguel (2000, p. 13), “[...] nos dizem o que nós, como sociedade, acreditamos o que 

é o mundo”. E com eles compartilhei experiências ao caminhar pelas trilhas do labirinto onde, 

momentaneamente, seguramos os nossos fios de Ariadne, às vezes bem particulares, outras nem 

tanto. 

Então, compreender o papel da literatura no percurso formativo do indivíduo, tendo 

como ponto de partida a visão de professores, de Pedagogia e Letras, e de escritores, de nossa 

região Nordeste constitui o objetivo geral deste trabalho. E, para concretizá-lo foram 

necessários dois complementos (ou objetivos específicos); o primeiro deles foi refletir sobre 

esse papel formativo, com base no estudo de alguns teóricos e na visão dos profissionais que 

tomamos como sujeitos; e o segundo foi discutir quais as condições pedagógicas, possíveis e 

existentes, na literatura (os meios condutores) que favoreçam o desenvolvimento de seu papel 

formativo. E agora, no que me compete, posiciono-me com o olhar não da leitora apaixonada, 

mas com o da pesquisadora para o seu objeto de pesquisa.  

Nesse trabalho – que encaro como mais uma composição de experiências – busco 

observar e propor saltos qualitativos, e que eles sejam na intensidade de cada um que os procure 

com seus olhares diferenciados, mas com um propósito formativo comum. Assim, convido a 

todos que provavelmente o lerão a adentrar neste labirinto de palavras e talvez de uma 

possibilidade a mais de âncora, além das práticas educativas costumeiras, pela literatura sem 

tê-la como heroína perante a educação. Enfim, que seja um movimento que possa nos levar a 

olhar o objetivo subjetivamente, sem, contudo, perder o norte da razão, mas alimentá-la com a 

sensibilidade que a literatura, na prática da escrita ou da leitura literária, pode proporcionar. 

Então, partindo do cenário educacional contemporâneo, em específico no que diz 

respeito à recente produção pedagógica brasileira, são observáveis algumas discussões que 

envolvem a literatura quanto à sua função. O que foi possível inferir no estado da arte que 

desenvolvi, e a posteriori apresentado, foram as maneiras pelas quais a literatura vem sendo 

utilizada, e como são exploradas as possibilidades formativas que elas têm, através de pesquisas 

– no período estipulado de janeiro de 2005 a de janeiro de 2013 –, as quais se estendem em 

incontáveis discussões.  
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E o que se percebe é uma constante recorrência aos seus usos e função2 em caráter 

pragmático na maneira mais didatizada de tratar a literatura em sala de aula. Recentemente, a 

utilização que denominamos de pedagógica vem crescendo de maneira razoável; e, o que é 

menos observado, e mesmo pensado, é o seu uso num sentido mais estético-formativo. Este 

último sentido (o estético-formativo) é, portanto, o sentido provocador de recepções menos 

institucionalizadas, nas quais transita o leitor literário desenvolto e mais independente, que, em 

contrapartida, não deixa de apresentar algum nível formativo (o qual procura se firmar por meio 

da resistência à tradição objetiva) e provocador do resgate de alguns valores socioculturais 

presentes em nós, e que quase sempre são estrangulados por pressões objetivas externas.  

Entretanto, a abordagem que recentemente vem tomando vulto, aqui denominada de 

pedagógica, mesmo sendo expressa no palco da sala de aula, não se apresenta por um método 

vazio quanto ao ideal literário e busca promover a sensibilização do leitor (literário), um leitor 

diferenciado que também carrega do peso de sua individual bagagem sociocultural e política. 

Esta abordagem procura desenvolver o letramento literário e tem por intenção final a Educação 

literária, voltada para o indivíduo em formação. 

Nesse cenário,surgem algumas observações interessantes à medida que em que se toma 

a literatura como um campo de conhecimento amplo e favorecedor de elaborações de 

significados voltados ao mundo, desde que a recepcionemos como uma linguagem artística. 

Porém, mesmo com o dinamismo significativo do qual é portadora, a literatura é pouco 

explorada em suas potencialidades formativas, articuladas à recepção do indivíduo e às 

experiências estéticas. Chegando a este ponto, um dos motivos palpáveis é a raridade cada vez 

maior do leitor literário – ou seja, o leitor diferenciado por seu olhar mais sensível à 

complexidade, às elaborações e obscuridade existentes no texto propriamente literário –, 

seguida das pouquíssimas intervenções docentes favoráveis ao seu desenvolvimento. 

Tal qualidade leitora é desencadeada a partir do contato e de posteriores associações 

com os elementos metafóricos existentes na obra ficcional, os quais transitam na realidade 

objetiva e favorecem a constituição e/ou a consolidação de nossa subjetividade, e mesmo de 

nossa identidade. Esse processo pode facultar uma ampliação de sensibilizações, percepções, 

visão de mundo, desempenho argumentativo das discussões que pairam na realidade que, 

momento a momento, podem se aprimorar com reflexões mais flexíveis e sustentáveis. E, em 

considerando esta perspectiva, a literatura concebida como uma linguagem artística expressa 

                                                           
2 Os usos e funções, que aqui foram denominados como pragmático, pedagógico e estético-formativo, serão mais 

a frente explicados, definidos e descritos no item referente ao estado da arte. 
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num discurso estético3 é imbuída de potencial multifuncional e bastante fértil, o qual pode 

representar, expressar e mesmo recriar a realidade.  

Desse modo, nessas recriações são concebidos significados que se desenvolvem ante a 

realidade exterior vivenciada e alimentada por sentimentos, visões de mundo e algumas 

habilidades técnicas no que diz respeito à escrita e narração. O que aponta para o estilo de seu 

autor em suas percepções, interpretações e concepções particulares onde nós, os leitores, 

sofremos afetações e também construímos elaborações pessoais. Portanto, é uma ação em 

constante interação entre os envolvidos no processo e a realidade, fazendo com que esta 

linguagem vá além da expressão e da representação e, em seu processo, favoreça novas 

significações de mundo.  

Assim, dentre os discursos constituídos na modernidade, o discurso estético pode 

favorecer um percurso menos linear. E, mesmo ao ser desenvolvido, explicado e compreendido 

com base na filosofia, é um discurso que consegue instituir sentidos e significações para o 

conhecimento, tratando-o de maneira que o seu produto final seja apreendido mais levemente, 

pois procura expressar no exterior o interior de quem elabora e de quem está na condição de 

observador ou espectador – sendo constituídos por suas próprias percepções, elaborações e 

concepções. Daí, tem-se com mais leveza a expressão do racional que pode ser elaborada com 

sensibilidade, e tem como ponto de partida a realidade que nos circunda, na qual estamos 

inseridos.  

E, para mim, um porta-voz que expressa de maneira interessante o discurso estético é 

de fato a literatura, especialmente quando concebida enquanto linguagem artística. Se, por um 

viés, ela se enquadra como disciplina normal de nosso currículo escolar em nível de Ensino 

Médio, passa a ser explorada de modo limitado em seu potencial formativo neste eixo 

instrucional. Por outro viés, pode ser compreendida enquanto linguagem artística e pode 

apresentar caminhos que espelham possibilidades formativas, desde que não atue enquanto 

mera ação de leitura pela leitura, ou como disciplina desfocada de finalidades significativas.  

E o que diferencia a literatura de outras expressões artísticas é justamente a sua base na 

palavra – pensada, escrita, lida, falada e, enfim, representada, a qual busquei como ancora no 

estudo e compreensão de diversos teóricos tais como Roland Barthes (2007) –, que é 

considerada um atributo humano e pode transformar a linguagem, afirmando-a como uma 

expressão de poder. Principalmente quando concebemos esta linguagem não apenas como 

                                                           
3 O sentido de discurso e de uso estético aqui compreendido não é algo supérfluo ou o meramente fugaz,mas uma 

condição auxiliar ao desenvolvimento de posturas mais sensíveis, e percebidas mediante nossa atuação no espaço 

público de argumentação que permeamos em sociedade. 
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expressão-recriação-interação, que parte do desenvolvimento do pensamento humano à 

narrativa literária. E isto nos leva às seguintes premissas: se a palavra e a linguagem são 

atributos humanos, a literatura é uma expressão da linguagem pela palavra com ludicidade; 

logo, a literatura é um meio pelo qual também podemos nos humanizar! 

Assim é que a linguagem literária, através de sua pouca transparência, propõe 

extrapolações semânticas e sintáxicas e abre caminhos diferenciados para a compreensão da 

realidade cotidiana através de seu caráter mimético, polissêmico e ambíguo com forte riqueza 

conotativa, que favorece a elaboração de imagens as quais não apenas expressam, como já 

dissemos, mas também recriam algumas interações mais criativas entre nós e os significados 

do mundo. Entretanto, e diante dessas colocações, vale lembrar que o definidor de um texto 

como literário ou não, bem como os conceitos de educação e de literatura, não parte apenas e 

especificamente de um único critério formal; parte também de algumas condições sociais e 

culturais que são historicamente constituídas. 

Mas a relação que permeia a literatura, a educação e, consequentemente, a formação, 

segue por percursos que fazem interseções com outros campos de conhecimento, os quais são 

desenvolvidos e instituídos com base no discurso pedagógico moderno e seus interdiscursos, 

que pretendem dar voz à ciência, à cultura e à sociedade. Esse é, então, o discurso que, por sua 

característica racional e metódica, foi instituído para desenhar e legitimar o conhecimento que 

nos chega constantemente de maneira linear. São respostas ao momento contemporâneo e à sua 

dinâmica cotidiana com ritmos diferenciados, que, no percurso, se cruzam, ou se imantam, a 

outras formas complementares de elaborações de conhecimentos.  

Fato que provoca desacomodações com a tessitura de alguns fios de Ariadne diversos 

dos que já estão estabelecidos, e gera a necessidade de novos olhares, embora para as mesmas 

coisas. Mas que, assim, também facultam outros caminhos que designam significados e sentidos 

para o mundo, os quais anseio que se façam por meio de reflexões que nos instiguem a repensar 

conceitos, adequando-os para suprir outras necessidades de compreensão vivenciadas. E que 

saiam, enfim, da acomodação que leva ao suicídio do pensamento e da reflexão, objetivamente 

falando. 

A escola, por sua vez, apresenta arestas no emprego da literatura, mesmo diante de todo 

um corpus documental4 que especifica maneiras menos fragmentárias e mecânicas em sua 

                                                           
4Lei de Diretrizes e Bases (LDB) nº 9.394; Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino Médio (PCN-EM), 

segunda parte voltada ao ensino das Linguagens, Códigos e suas Tecnologias; Parâmetros Curriculares Nacionais 

para o Ensino Médio – Orientações Educacionais Complementares aos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN+-

EM); Orientações complementares ao Ensino Médio (OCE), também focado nas Linguagens, códigos e suas 

tecnologias;Orientações curriculares para o ensino médio V.1;Plano Nacional do Livro e Leitura (PNLL), este 
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utilização na sala de aula. Esses documentos têm intenção de fazer com que ela deixe de ser 

considerada APENAS como um viés desnecessário da língua portuguesa; ou que efetivamente 

explore a intenção, em um eixo utilitarista, de instrumentalizar professor e aluno para a 

compreensão de conhecimentos práticos – de textos e estilos literários e suas épocas; 

percepções e características de personagens; articulações pragmáticas referentes a assuntos 

estudados em disciplinas; formalidades gramaticais de disposições semânticas e sintáticas entre 

outros –, o que unicamente vem facilitar a circulação instrumental de alguns saberes propostos. 

Contudo, parte da falha percebida na execução do que nos orientam esses documentos 

é resultado do despreparo do profissional de educação para lidar com a literatura e formação de 

leitores. Os docentes, em sua grande maioria, não possuem o hábito da leitura literária e, como 

consequência, suas práticas docentes, no que tange à literatura e à formação do leitor literário 

desde cedo na escola, refletirão essa sua falta de repertório. E isso faz com que prevaleça, na 

ambiência escolar, o didatismo e a consideração unilateral da literatura como uma disciplina, 

sem finalidade consistente para muitos; ou então como ferramenta com função de enxertar 

exemplos em outras disciplinas, o que, em suma, é um mero recurso didático. 

Segundo o Plano Nacional do Livro e Leitura (BRASIL, 2012, p.33), basicamente são 

instituídas três funções essências à literatura: o “atendimento às necessidades de fantasia; 

leveza formativa próxima da realidade que nos afeta de modo mais profundo que outros textos 

mais doutrinários”; e, por fim, a “literatura possui conhecimento de mundo tanto quanto a 

ciência”. Este e os demais documentos deveriam garantir essas funções, estruturando-as de 

modo a serem trabalhadas em sala de aula atrelada ao currículo vigente, na busca de clarificar 

o que deveria, minimamente, ser a literatura no contexto da escolarização.  

Esmiuçando melhor, tudo isso trata da emergência significativa de algumas discussões 

a respeito da literatura apontadas por estudiosos da área, e desencadeadas pelo enfraquecimento 

de alguns dos discursos legitimados (e universalizados) pela modernidade e acomodados no 

campo educacional. Discursos em sua maioria caducos, pois não acompanham 

satisfatoriamente a dinâmica do mundo contemporâneo, os quais são conduzidos apenas por 

tratamentos instrumentais para a estruturação do conhecimento e dos saberes. E, em sua 

emergência, a literatura, com o seu discurso literário atua como um complemento que abre 

margens para pensar e tratar a educação de maneira diferente da usual, partindo, por exemplo, 

da sensibilização do indivíduo para algumas experiências e vivências, as quais também têm 

                                                           
último em toda extensão considera a Literatura de forma minuciosa, justamente por observar sua contribuição no 

que diz respeito aos diversos contextos da ‘formação vertical’ do indivíduo – no caso, também o leitor. 
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peso formativo ao aguçar e educar o olhar, que, a partir de nós, se amplia e se articula às 

informações e conhecimentos exteriores.  

Assim, é interessante compreender a relevância do discurso literário, na condição de um 

possível agente redefinidor que nos auxilia a pensar a formação por caminhos mais estéticos 

com a utilização da literatura. Mas, antes disto é necessário pensar no leitor literário, 

desenvolvido por uma educação literária, como elementos que podem concretizar este intento. 

Portanto, ainda há muito a observar e discutir sobre a abordagem rica em significados e 

possibilidades existente na literatura – e seu quadro de elementos: autor, texto, sua linguagem, 

leitor, o mundo – que nos sensibiliza, mas que, paradoxalmente, ainda é pouco explorada, 

principalmente no que tange ao seu aspecto formativo. 

Diante destes argumentos é que busco refletir sobre a literatura usufruída em seu caráter 

estético, rico em identificações com a realidade vigente e de possibilidades diversas de 

composições que nos afetam individualmente. Neste prisma, a inclusão do texto literário na 

formação, via educação literária, pensada e efetivada de maneira obviamente não instrumental, 

é um caminho no qual também se institui o leitor literário, ou seja, o agente realizador deste 

intento. E pensar a literatura e sua relação com a educação por este caminho mais sofisticado é 

também pensar ou repensar os usos da linguagem. Obviamente, essa consideração não elimina 

as vias convencionais já estabelecidas para a educação institucional; e, assim, temos partes que 

se somarão a um todo, nunca uma substituição. Aqui está a relevância desta temática para o 

campo pedagógico ao desencadear provocações e repensar possibilidades no que diz respeito à 

utilização da literatura em contributo à formação.  

Portanto, é neste contexto que busco esboçar estas discussões híbridas, que envolvem 

dois campos de conhecimentos distintos e complexos – o da literatura ou arte literária e o da 

educação – na intenção de propor caminhos à formação humana. As discussões são 

desenvolvidas com base nas teorias da educação e na compreensão de algumas teorias literárias, 

como a estética da recepção, as quais estão trabalhadas de maneira não estanque, mas mesclada. 

Por esse motivo, esta pesquisa encontra-se adesa à área de concentração de Teoria e História da 

Educação do Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal de 

Pernambuco (UFPE).  

Mas, remontando a origem do interesse por esta temática, além de minha relação pessoal 

com a literatura, como leitora literária, também foi alimentada com algumas experiências 

vivenciadas ainda no percurso da graduação em Pedagogia por esta Universidade (UFPE). Entre 

elas, as discussões acerca da relação entre Literatura e Educação em alguns eventos na condição 

de ouvinte, tais como o III Encontro de Pesquisa Educacional em Pernambuco (EPEPE) – 
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encontro bianual promovido pela Fundação Joaquim Nabuco – na mesa redonda intitulada 

‘Temas Contemporâneos e Escolarização’ nos dias 31 de agosto e 01 de setembro de 2010 –, e 

também como o Seminário Novos Paradigmas do Ensino de Literatura no Ensino Médio, 

ocorrido no Centro de Educação nos dias 14 a 16 de setembro de 2010, cuja composição 

também apresentou mesas redondas e debates na temática em questão. 

O que motivou a minha participação como voluntária na pesquisa maior, sob 

coordenação do Prof. Flávio Brayner5, denominada: A Literatura na formação do educador: 

Projeto de pesquisa e intervenção. Participação que também atendeu às exigências de meu 

Trabalho de Conclusão de Curso (TCC), intitulado Literatura e formação: a linguagem literária 

como experimento autoformativo, defendido no período letivo de 2011.1. Nele, a literatura foi 

investigada sob a ótica dos sujeitos educadores dos departamentos constantes do Centro de 

Educação (CE) e das áreas de conhecimento do Colégio de Aplicação (Cap) desta Universidade 

(UFPE). O objetivo maior foi saber dos mesmos como compreendiam a relação literatura e 

educação, se a vivenciavam enquanto um processo formativo e mesmo autoformativo e, nesse 

processo, como se percebiam enquanto leitores.  

Já em nível de pós-graduação e atuando como bolsista REUNIDE ASSISTÊNCIA AO 

ENSINO, trabalhei no cumprimento da exigência referente ao “apoio ao desenvolvimento de 

práticas pedagógicas inovadoras e/ou materiais didáticos”, uma linha de ação na qual 

desenvolvemos nossa proposta para o curso de Pedagogia no trabalho de apoio à disciplina de 

cunho eletivo denominada Educação Literária na escola e na biblioteca. Exigência desenvolvida 

e cumprindo percurso do curso de mestrado (2012 a 2013.1), a qual rendeu imenso aprendizado 

tanto para a prática docente como no estudo desenvolvido com leituras e por discussões sobre 

a literatura. A ação nesta disciplina ainda proporcionou o convite para desenvolver e apresentar 

uma oficina, –“Literatura e Formação: a linguagem literária como percurso também 

autoformativo”–, por ocasião do encerramento do PNAIc–2013 (Pacto Nacional pela 

Alfabetização na Idade Certa), em fevereiro de 2014. 

Conforme o que foi delineado, esta pesquisa pretende contribuir no sentido de clarificar, 

de maneira realista, o lugar da literatura no que diz respeito ao indivíduo em formação. Então, 

é neste sentido que se faz necessário compreender a literatura como uma linguagem com 

qualidades específicas (sensíveis, lúdicas, mas também racionais), com capacidade de 

comunicar sentidos e significados ao mundo, os quais poderemos compreender de forma menos 

engessada.  

                                                           
5Professor titular do Departamento de Fundamentos Sócio-Filosóficos da Educação do Centro de Educação da 

UFPE. 
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Isto porque ela está no campo das alternativas com as quais podemos pensar e 

desenvolver conhecimentos. E são alternativas de fato realizáveis mediante a utilização de 

métodos e intervenções adequados e aplicados por profissionais preparados e conscientes dessa 

importância, em contribuições que podem nos lançar a saltos qualitativos nesta finalidade. Pois, 

o lugar ocupado pela literatura nos permite exercitar a reflexão sobre os discursos considerados 

como representativos da realidade – discursos que partem da História, da Psicologia, da 

Sociologia e da Cultura –, expressos com certa fluidez e beirando a dramaticidade. E tudo se 

articula em um campo fértil para experiências estéticas intersubjetivas, em uma via que envolve 

autor, leitor e obra literária, que desperta e aguça a subjetividade. 

Então, a hipótese aqui advogada é a seguinte: existem, sim, fortes indícios, teóricos e 

práticos, de que a literatura exerce algum papel formativo para o indivíduo, especificamente no 

que diz respeito à elaboração de significados objetivos e subjetivos, que envolvem as 

experiências vivenciadas com o desenvolvimento de sensibilidades, através da criação escrita 

ou pela leitura literária. Portanto, e trocando em miúdos, aqui compreendo que a literatura é 

uma linguagem esteticamente elaborada e, por sua configuração, provoca recepções formativas 

no leitor. Recepções subjetivas que, associadas às recepções objetivas, promovidas na educação 

institucional, podem favorecer conhecimento se laborados de maneira menos convencional. 

Pois o exercício de uma utilização menos engessada de nossas expressões (língua, fala, 

escrita, etc) e, antes delas, da expressão da cultura – perante as quais não venhamos estagnar a 

riqueza e amplitude da linguagem –, nos localiza em um extraterritório6,onde podem ocorrer 

algumas rearticulações de sentidos e significados com os quais poderemos nos favorecer. E a 

literatura, entendida como linguagem, é um campo favorável a expressões mais plurais não 

apenas da língua, mas também de conhecimentos, que serão instituídos por meios que nos 

favorecem ainda o exército da subjetividade.  

No entanto, mesmo diante desta afirmativa, a literatura não pode ser vista ou colocada 

num papel de salvadora da educação ou do indivíduo. Pois, neste entendimento se percebe 

algumas restrições e resistências para efetivar este potencial de fato formativo, o qual venha a 

                                                           
6 Em sua obra Extraterritorial: a literatura e a revolução da linguagem (1990), George Steiner propõe a relação 

entre vários escritores e suas línguas não maternas, de maneira que este contato favorece o enriquecimento de suas 

obras, e para isto ele parte do estudo do desenvolvimento de autores pertencentes a diferentes culturas e contextos 

(ingleses, hispânicos, russos) a partir da língua inglesa. Steiner ainda propõe relações entre a estética dos autores 

e alguns fenômenos da modernidade; e neste seu estudo, a modernidade e a “extraterritorialidade” se encontram 

no entrelugar provocado com o deslocamento dos países, com aquisição das línguas e suas consequente expressões 

tudo estruturado no papel relevante da linguagem na temporariedade do século XX. Com este estudo ele levanta a 

discussões partindo destes conceitos, que nos leva a pensar sobre a maneira como a linguística pode alterar os 

nossos conhecimento e experiência de leitura, e sobre quais são as características necessárias a um autor que tem 

sua obra transitável em diferentes ambientes (culturais, temporais e linguísticos). Este olhar, aqui neste estudo, 

satisfaz e complementa o entendimento da hipótese que levanto. 
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influir e nossa sensibilização. Mas sim, podemos considerar essa localização conceitual e 

prática, para a literatura, como mais uma possibilidade. É mais um fio de Ariadne para pensar 

e (possivelmente) instituir uma recepção menos engessada para nós, indivíduos em constante 

formação. Dessa forma, a literatura pode atuar como um meio sensibilizador que assinala outras 

possibilidades de percursos, ou seja, ela é mais um meio para chegarmos a um fim. 

E, para trabalhar nestes indícios, esta dissertação está estruturada em quatro capítulos, 

fundamentados em teóricos e pesquisadores conhecidos nos campos da educação e da literatura, 

os quais mais adiante serão rapidamente descritos. Ainda houve o aporte em algumas obras 

literárias, que constam na referência ou na bibliografia consultada. São textos lidos ao longo de 

um percurso leitor que fazem parte de meu repertório pessoal de leituras, experiências e 

vivências, que aqui estão presentes devido a natureza desta pesquisa, e porque me fazem sentido 

e são repletos de significados.  

O primeiro capítulo congrega o estado do conhecimento no que tange à relação entre a 

literatura e a educação; além de breves compreensões sobre educação, formação, bem como da 

literatura na procura, ainda que elementar, de um conceito ou, minimamente, de uma definição, 

também são observados os seus elementos integrantes (autor; mundo; leitor e circundando a 

todos a ação da leitura). No segundo capítulo, o foco aponta para compreensões acerca da 

relação entre literatura e formação, com reflexões sobre o que existe na literatura e na sua 

linguagem que favorecem percepções e expressões de conhecimentos, as quais atuam de 

maneira favorável à formação; aqui ainda foi trazida uma possibilidade de melhor desenvolver 

estratégias que levam a uma educação literária, bem como o que dificulta essa efetivação. 

No terceiro capítulo, descreve-se o tratamento metodológico dado à pesquisa, onde foi 

apontada a opção pela modalidade de abordagem qualitativa intitulada Hermenêutica dialética, 

a efetivação do percurso e procedimentos metodológicos (escolha dos instrumentos e 

delineamento dos perfis dos sujeitos). O quarto e último capítulo traz a apresentação das 

análises em conjunto com as discussões das entrevistas, expressos de maneira clara. E 

finalizando com as considerações, que rememoram os objetivos e, principalmente, os resultados 

das discussões, onde expressei minhas percepções sobre os desafios que se delinearam na 

pesquisa. 

Os apêndices possuem alguns componentes indispensáveis à realização deste estudo, 

como o termo de consentimento livre e esclarecido para a entrevista; o questionário 

socioprofissional; roteiros de entrevista semiestruturada; e a transcrição total das entrevistas. 

Esclareço que as transcrições totais foram incluídas na intenção de promover continuidade e 

outros possíveis recortes de investigação, diferentes dos que propus à temática. Justamente 
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porque esta é uma temática relevante, que propõe uma revisão inovadora, para o olhar da 

comunidade científica e para a prática docente, partindo da relação literatura e educação. E isto 

ocorre porque não procuro instituir uma verdade absoluta, mas instigar uma ruptura do senso 

comum, propondo uma gênese para a disseminação de outras pesquisas exploradas sob outros 

olhares. 

Então, bem-vindos ao muro erguido, um lugar privilegiado onde não existem intenções 

de confinamentos ou preconceitos, mas sim a intenção de servir como um observatório sobre o 

qual, e na proposta de nos descentrar, seja desenvolvido um novo campo de visão, e observação 

das relações antigas e/ou renovadas entre literatura, educação, formação, linguagem, palavra... 

Um lugar onde poderemos nos arriscar a pensá-las além das aparências, reaprendê-las 

(possivelmente!) e que nos leva, enfim, a algumas culminâncias para a constituição de outras 

experiências possíveis ao humano. 
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1 EDUCAÇÃO E LITERATURA: OU LABIRINTOS E FIOS DE ARIADNE 

 

Minha consciência não ficou tranquila com isso. 

Emergiu em mim a suspeita de que nenhuma dessas influências e 

ligações, haviam sido realmente superada. 

Elas foram abandonadas certo dia em segredo, incompletas como estavam. 

Assim, mesmo a infância ainda teria de ser realizada de alguma 

maneira se não se quisesse dá-la por perdida para sempre. 

E, ao compreender como a tinha perdido, senti ao mesmo tempo 

que jamais teria alguma outra coisa a que pudesse recorrer. 

 

Rainer Maria Rilke 

 

E, antes de seguir em parceria, direta ou indireta na busca por respostas, a peregrinação 

solo foi pelo estado da arte, ou produção científica desenvolvida, o que favoreceu mais adiante 

a estabilidade na busca de compreensões. Mesmo assim, suspeitamos que algumas das maneiras 

de tratamento e uso da literatura que emergiram raramente serão superadas, especialmente pela 

dependência, no que tange ao peso da acomodação (ideológica e conceitual) em um contexto 

que prima pelo conformismo. 

 

1.1 A produção científica  

 

 Aqui busquei levantar como a literatura vem sendo investigada, na intenção de observar 

quais das suas facetas de aplicação vêm chamando mais a atenção a ponto de lhe traçar estigmas, 

no que tange à sua aplicação no cenário educacional contemporâneo. Investigamos instituições 

federais de ensino superior, e, nelas, os programas de pós-graduação em Educação (ou 

Pedagogia) e em Letras. Nos programas, buscamos as produções científicas – dissertações e 

teses – desenvolvidas no período de janeiro de 2005 a janeiro de 2013, que tratassem sob alguma 

ótica do tema literatura e formação. Nesse trâmite, ficamos surpresos como, no decorrer de oito 

anos, a temática foi pouco trabalhada. Uma rápida demonstração quantitativa do que apuramos 

nos leva a refletir acerca da questão da valorização da literatura em nosso cenário. 

De um total de 68 instituições federais de ensino superior, 60 possuem em seus quadros 

as pós-graduações em Educação (ou Pedagogia) e em Letras. Destas, apenas 23 possuem 

produção científica que envolve a literatura, a educação e a formação, sob a perspectiva de 

alguma das seguintes abordagens que denominamos por pragmática, pedagógica ou estético-

formativa. As quais definimos com base na leitura dos resumos e considerações finais dos 

trabalhos analisados, e na compreensão de alguns teóricos (CADEMARTORI, 2012; 

COLOMER, 2007; COMPAGNON,2010; COSSON, 2006; LARROSA 2003),e aqui as 
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aplicamos em caráter apenas didático e demonstrativo, a fim de diferenciar a maneira de 

entendimento e utilização da literatura na escola, na academia e na vida. Nessas abordagens, 

totalizam, entre dissertações e teses, 78 trabalhos acadêmicos.  

 

 
QUADRO 1 – Instituições da Região Norte 
 

REGIÃO NORTE (09 instituições) 

INSTITUIÇÕES COM TRABALHOS QUE INTERESSAM: 03 

Universidade Federal do Pará – UFPA: 02 dissertações (PPGL) 

Universidade Federal de Roraima – UFRR: 01 dissertação (PPGL) 

Universidade Federal do Tocantins – UFT: 02 dissertações (PPGL) 

TRABALHOS POR PROGRAMA 

Dissertações Teses 

PPGE: 0 

PPGL: 05 

PPGE: 0 

PPGL: 0 

TOTAL EM ACORDO COM OS TIPOS/ABORDAGEM 

Pragmático: 02 

Pedagógico: 02 

Estético-Formativo: 01 

Pragmático: 0 

Pedagógico: 0 

Estético-Formativo: 0 

TOTAL DE TRABALHOS POR REGIÃO: 05 

 

 

 

QUADRO 2 – Quantificação nas Instituições da Região Nordeste 
 

REGIÃO NORDESTE (15 instituições) 

INSTITUIÇÕES COM TRABALHOS QUE INTERESSAM: 07 

Universidade Federal da Bahia – UFBA: 01 dissertação (PPGE)/ 02 teses (PPGE) 

Fundação Universidade Federal do Maranhão – UFMA: 05 dissertações (PPGE) 

Universidade Federal da Paraíba – UFPB: 01 dissertação (PPGE)/ 01 teses (01 PPGL) 

Universidade Federal de Pernambuco – UFPE: 01 dissertação (PPGE)/ 01 tese (PPGE) 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte – UFRN: 06 dissertações (PPGE)/ 04 teses (PPGE) 

Fundação Universidade Federal de Sergipe – UFS: 03 dissertações (02 PPGE/ 01 PPGL) 

Universidade Federal de Campina Grande UFCG: 10 dissertações (PPGL) 

TRABALHOS POR PROGRAMA 

Dissertações: 36 Teses: 08 

PPGE: 25 

PPGL: 11 

PPGE: 07 

PPGL: 0 

TOTAL EM ACORDO COM OS TIPOS/ABORDAGEM 

Pragmático: 23 

Pedagógico: 12 

Estético-Formativo: 01 

Pragmático: 06 

Pedagógico: 01 

Estético-Formativo: 01 

TOTAL DE TRABALHOS POR REGIÃO: 44 

 

  

http://www.ufba.br/
http://www.ufma.br/
http://www.ufpb.br/
http://www.ufpe.br/
http://www.ufrn.br/
http://www.ufs.br/
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QUADRO 3– Quantificação nas Instituições da Região Centro-Oeste 

 
 

REGIÃO CENTRO-OESTE (05 instituições) 

INSTITUIÇÕES COM TRABALHOS QUE INTERESSAM: 03 

Fundação Universidade de Brasília – UnB: 04 dissertações (PPGL)/ 01 tese (PPGL) 

Universidade Federal de Goiás – UFG: 02 dissertações (PPGE)/ 01 tese(PPGE) 

Universidade Federal de Mato Grosso do Sul – UFMS: 01 dissertação (PPGL) 

TRABALHOS POR PROGRAMA 

Dissertações Teses 

PPGE: 02 

PPGL: 05 

PPGE: 02 

PPGL: 0 

TOTAL EM ACORDO COM OS TIPOS/ABORDAGEM 

Pragmático: 02 

Pedagógico: 03 

Estético-Formativo: 02 

Pragmático: 01 

Pedagógico: 0 

Estético-Formativo: 01 

TOTAL DE TRABALHOS POR REGIÃO: 09 

 

 

 

QUADRO 4 – Quantificação nas Instituições da Região Sudeste 

 

REGIÃO SUDESTE (20 instituições) 

INSTITUIÇÕES COM TRABALHOS QUE INTERESSAM: 06 

Universidade Federal do Espírito Santo – UFES: 02 dissertações (PPGE)/  01 tese (PPGE) 

Universidade Federal Fluminense – UFF: 01 dissertação (PPGL) 

Universidade Federal de Minas Gerais – UFMG: 03 dissertações (PPGE)/ 01 tese (PPGE) 

Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro – UFRRJ: 01 dissertação (PPGE) 

Fundação Universidade Federal de Viçosa – UFV: 01 dissertação (PPGL) 

Universidade Federal do Rio de Janeiro – UFRJ: 02 dissertações (01 PPGE; 01 PPGL)/ 01 tese 

(PPGE) 

TRABALHOS POR PROGRAMA 

Dissertações Teses 

PPGE: 07 

PPGL: 03 

PPGE: 03 

PPGL: 0 

TOTAL EM ACORDO COM OS TIPOS/ABORDAGEM 

Pragmático: 06 

Pedagógico: 03 

Estético-Formativo: 01 

Pragmático: 02 

Pedagógico: 01 

Estético-Formativo: 0 

TOTAL DE TRABALHOS POR REGIÃO: 13 

 

  

http://www.unb.br/
http://www.ufg.br/
http://www.ufes.br/
http://www.uff.br/
http://www.ufmg.br/
http://www.ufrrj.br/
http://www.ufrj.br/
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QUADRO 5– Quantificação nas Instituições da Região Sul 

 

REGIÃO SUL (11 instituições) 

INSTITUIÇÕES COM TRABALHOS QUE INTERESSAM: 04 

Universidade Federal do Rio Grande do Sul – UFRGS: 02 dissertações (PPGE)/ 01 tese (PPGL) 

Universidade Federal do Paraná – UFPR: 01 dissertação (PPGE)/ 01 tese (PPGE) 

Fundação Universidade Federal de Pelotas – UFPEL: 01 dissertação (PPGE) 

Universidade Federal de Santa Maria – UFSM: 02 dissertações (PPGL) 

TRABALHOS POR PROGRAMA 

Dissertações Teses 

PPGE: 04 

PPGL: 01 

PPGE: 01 

PPGL: 01 

TOTAL EM ACORDO COM OS TIPOS/ABORDAGEM 

Pragmático: 03 

Pedagógico: 01 

Estético-Formativo: 01 

Pragmático: 0 

Pedagógico: 02 

Estético-Formativo: 0 

TOTAL DE TRABALHOS POR REGIÃO: 07 

 

 

A primeira das abordagens, aqui nomeada de pragmática expressa aliteratura por um 

eixo didático (foi a que prevaleceu nos trabalhos investigados), utilizando-a num caráter 

disciplinar como um facilitador do trabalho de instrução. Percebermos esta utilização com forte 

peso na ambiência da sala de aula oferecendo ao aluno procedimentos que almejam o 

instrumentalizar, capacitando-o para o conhecimento técnico de um texto; estilos literários; 

possível percepção de sensibilidades decorrente das leituras de personagens; associação 

pragmática a um determinado assunto de estudo disciplinar; formalidades gramaticais de ordens 

semânticas e sintáxicas, que, entre outras situações, apenas favorecem o fluxo do saber 

proposto. 

Esta intervenção utilizando como um suporte didático a literatura, trata-a tecnicamente 

visando facilitar o planejamento e o desenvolvimento das aulas. No entanto, muitas das vezes 

vai de encontro ao que estipulam as fontes documentais7 que regem o currículo escolar referente 

ao Ensino Médio – nível de escolaridade no qual oficialmente está locada a literatura enquanto 

disciplina. Enquanto ao nível do Ensino Fundamental, no qual a literatura aparece em 

planejamentos extra-oficiais (por não ser disciplina obrigatória) de professores suprindo 

algumas necessidades esboçadas no trabalho docente, o que claramente favorece a articulação 

interdisciplinar, que, na maioria das vezes, é marcadamente técnica. 

                                                           
7 Ver nota número 4. 

http://www.ufrgs.br/
http://www.ufpr.br/
http://www.ufpel.br/
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Essa abordagem voltada à literatura em nossas escolas e na sociedade atual, promovida 

por professores que na maioria das vezes a traduzem de maneira mecânica, também é apontada 

por Compagnon quando trata da quebra ou diluição da literatura. Ele nos mostra que, essa 

quebra acontece desde a instância escolar, o local “onde os textos didáticos a corroem ou a 

devoraram” (2009, p. 21), ou seja, textos usados num caráter didático, trabalhados com pouco 

propósito quanto às experiências estéticas que sejam de fato formativas com a literatura, o que 

no fim a conseguem reduz a um mero recurso de ordem didática, desprezando potenciais 

importantes nela existente, e que consequentemente pode desenvolver o incentivo a falta de 

gosto para a leitura. Então, observamos um ponto da literatura bastante discutido no âmbito 

educacional: suas disposições de ordem teórica e prática, bem como a sua finalidade e valoração 

enquanto disciplina regular.  

Não queremos dizer que, esta maneira de utilizar a literatura, não nos instigue; mas sim 

que atingir a condição formativa que ora consideramos, através deste uso de cunho 

instrumental, é mais dificultoso por na maioria das vezes impingir, e sedimentar, uma intenção 

de obrigatoriedade nem sempre agradável ao indivíduo em formação. Sabemos que nem tudo é 

uma epifania, neste caso provocada no encontro entre o leitor e o texto literário, pois as 

interações humanas com linguagem também acontecem em caráter textual como também 

extratextual. Porém, o que aqui desejamos apontar é que uma apresentação menos instrumental 

ou unilateral para a literatura, desde a sala de aula, mostrando-a por um caminho mais flexível 

pode fazer uma diferença mais eficaz, no que tange à promoção e nossa aproximação com a ela 

(a literatura) e seu objeto de estudo, o texto. 

A segunda abordagem, que denominamos por pedagógica, difere da anterior quanto à 

finalidade e, recentemente, vem tomando vulto mediante a ação de alguns professores mais 

sensíveis e comprometidos com a literatura. Mesmo tendo em comum o palco da sala de aula, 

essa abordagem procura chegar ao indivíduo trabalhando num viés que sensibiliza para a 

formação do leitor literário, com uma proposta metodológica que abrange em parte a dimensão 

estética, e tem também bases no caráter social e cultural que se articulam. E, com a mediação 

do professor, constitui uma ação favorável ao desenvolvimento da fruição literária. 

Um exemplo prático de um método desse jaez é o Letramento literário8, que não deixa 

de ser uma utilização didática da literatura e pode ser considerado como um processo de 

                                                           
8
Em Letramento Literário: teoria e prática, o autor O professor Rildo Cosson, grafa a expressão “letramento 

literário” tanto com inicial maiúscula (“Letramento literário”) quanto com minúscula (“letramento literário”). No 

primeiro caso, quando se refere a Letramento literário enquanto método/proposta de ensino para a literatura, fica 

em maiúscula. No segundo caso, se é uma referência mais geral à expressão, a grafia aparece em minúscula. 
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escolarização voltado à mesma, preferencialmente desde o ensino básico. (COSSON, 2006). 

Trata-se não apenas de uma forma diferenciada que desenvolve e preza pela aquisição do uso 

social da escrita e da leitura, mas sim de uma busca que assegura e efetiva a educação literária 

para o indivíduo, sendo expressa por uma proposta desenvolvida em uma obra de autoria do 

professor Cosson, com mesma denominação (letramento literário), dividida em três partes 

principais.  

A primeira das partes estipula pontos de reflexões acerca do lugar e do valor da literatura 

ante a sua função social, e a importância que lhe damos no contexto. Nesta trilha, o segundo 

ponto procura abordar as relações entre literatura e educação trabalhadas no foco do ensino da 

literatura no âmbito nacional, e sua discussão parte da didatização ou escolarização da literatura 

com o desenvolvimento de um método adequado e atividades, o que mostra a necessidade de 

organização de objetivos, no foco e abordagem do processo de leitura articulado à teoria 

literária que melhor a expressa e favorece sentidos no ambiente da sala de aula; e por último 

vem um processo de avaliação da proposta. Desse modo, o terceiro ponto do autor, faz a 

reflexão ou a crítica desta aplicação e seus desafios de trabalho com o público – com o 

desenvolvimento e efetivação de oficinas para professores –, quase sempre resistente a 

mudanças. (COSSON, 2006 p. 12-13). Esse sentido dado à utilização da literatura também 

intenta esclarecer qual de suas concepções de que melhor favoreçam ao letramento literário.  

O Letramento literário, segundo Cosson (2006), intenciona adquirir e promover de 

habilidades referentes à leitura e à escrita com a utilização do texto literário. Ele expressa uma 

preocupação mais sensível voltada à relação entre literatura e educação, preocupando-se ainda 

com a formação do aluno-leitor. Para tanto, a ação e as posturas dos professores devem ser 

amplas, seguras e também apontar para o que pode haver de subjetivo presente na linguagem 

literária, e daí para além. 

Na última abordagem estético-formativa, ainda menos explorada que a anterior, 

observamos o intuito de proporcionar resistências à tradição objetiva – a racionalidade que 

estimula apenas o instrumental – ao resgatar alguns valores de caráter social e cultural, 

presentes no indivíduo, mas esmagados na pressão do mundo com suas exigências. 

Resistências, ou valores, que seriam assimilados num sentido mais subjetivo e substantivo, que 

intentam alternativas para o uso da razão, constituídas em experiências de leituras, que, além 

de ampliar nossos horizontes literários, podem fazer com que não estabeleçamos um uso 

meramente instrumental para nossas potencialidades. Não é apenas fruição prazerosa, mas 

também não é atrelada a um direcionamento institucionalizado. Digamos que aqui poderíamos 

encontrar o leitor literário desenvolto e independente. 
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QUADRO 6 -Quantificação entre Trabalhos Científicos e Tipos de Abordagens 

 

 
 

 

 Ao tratarmos a literatura – não apenas por um passatempo sem consequências, mas com 

envolvimento com o mundo ficcional – no confronto com a realidade exterior, pode-se observar 

que, através dela, temos um espelho no qual se reflete o interior humano, construído por 

situações exteriores. Portanto, os textos literários atuam como um tensionador ou um 

distensionador de algumas problemáticas típicas do cotidiano por meio da alteridade existente 

entre leitor e obra. (CADEMARTORI, 2012). Por este fator de motivação, ocorrem verdadeiras 

construções discursivas, as quais, quando articuladas à realidade e suas possíveis interpretações, 

valorizam os discursos de todo um conhecimento de ordem prática, sem perder de vista a 

subjetividade e propondo algum sentido formativo. 

E essa formação é compreendida pelo teórico Jorge Larrosa (2003, p. 53) como sendo 

viagens interiores, que nos impulsionam a experiências em um caráter bastante pessoal, e que 

intencionam despertar uma concepção própria de si e de mundo. Portanto, a questão da 

formação, nessa perspectiva, pretende ser desenvolvida de maneira flexível e acordada aos 

predicados de cada indivíduo, constituídos por seus referenciais e desenvolvidos em seu lugar 

comum, ou seja, seus referenciais pessoais. Em um processo e diante do hábito da leitura 

cultivado pelo leitor, a título de alegoria, entendamos a literatura como sendo um veículo e o 

leitor como sendo um condutor, que juntos trafegam por alguns percursos, copilotado por sua 

recepção individual das obras literárias, que o leva à experiência estética necessária e os 

descentramentos capazes de proporcionar algumas vivências bem particulares.  

Tal elaboração tem como intuito fugir das exigências de algumas performances 

acomodadas ao cotidiano da sociedade e da educação (principalmente a escolar), através de 

idealizações da realidade, que partem de nossas faculdades de sentir e de conceber, pelo 

descentramento individual e decorrente do processo de leitura. É notória a carência de um 

entendimento mais consistente sobre esta utilização social voltada à literatura, há a carência de 

um uso que a compreenda enquanto experimento intersubjetivo, alimentado por linguagem e 

TOTAL DA QUANTIFICAÇÃO EM ACORDO COM OS TIPOS/ABORDAGEM

DISSERTAÇÕES

Pragmático: 36

Pedagógico: 21

Estético-formativo: 06

TOTAL: 63

TESES
k

Pragmático: 09

Pedagógico: 04

Estético-formativo: 02

TOTAL: 15 
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discurso embasados por características diferenciadas – a exemplo da conotação e da dimensão 

estética –, que poderão também expressar o contexto de mundo e de sociedade vivenciados por 

nós indivíduos em contínua formação, a partir do nosso lugar comum, ou os nossos referenciais.  

Percebemos neste levantamento do estado da produção científica – dissertações e teses 

– que a temática que trabalhamos ao longo dos anos foi observada, e discutida, sob as três 

perspectivas que, para efeito didático, denominamos por pragmática, pedagógica e estético-

formativa. Observamos ainda que o eixo pragmático é mais investigado tanto nas dissertações 

como nas teses, muito embora os demais ao longo dos anos tenham crescido em importância 

sendo desenvolvidos em pesquisas diversas, principalmente nos anos mais recentes. Por fim, 

este levantamento nos favoreceu o conhecimento do que vem sendo pesquisado, produzido e 

discutido no meio acadêmico sobre a relação entre a literatura, a educação e a formação – à 

qual, dentro de uma discussão maior, procuramos dar foco com base na vertente da formação 

humana. 

 

1.2 Em breve entendimento: o labirinto da educação e da formação,olhares epercepções 

 

Em breves colocações, buscaremos estabelecer alguns entendimentos no que diz 

respeito à educação e formação, o que será feito em parceria e articulações com alguns olhares 

de estudiosos como Barthes (2007), Brayner (2010), Camus (2012), Freitas (2007), Goergen 

(2005), Lima (2012), Röhr (2007; 2013), Silva (2011) e Steiner (2001).  

Ao pensarmos sobre educação, sob a ótica da metáfora do muro de observação, 

percebemos algumas possibilidades de compreensões e expressões de seu conceito e de sua 

prática. Aqui não vem o caso citá-los ou detalhá-los, uma vez que já foram cansativamente 

debatidos. Mas, de antemão, podemos dizer que são reflexões que envolvem diversas práticas 

de caráter educativo – escolar e institucional – e as respectivas teorias que nelas estão inclusas, 

sendo consideradas como teorias educativas ou mesmo pedagógicas. Essas teorias são 

instituídas e se transformam ao longo do tempo, respingando nas práticas sociais e em suas 

consequências. Portanto, tais teorias são reflexões elaboradas que irão se articular aos discursos 

desenvolvidos sobre o ato educativo, ato que é bastante amplo e não está restrito apenas às 

teorias. Elas sempre são organizadas a posteriori, isto é, as teorias são instituídas para favorecer 

este ato educativo, mas não são as suas matrizes.  

Essas são dimensões nas quais a educação pode se estabelecer em sentido teórico e 

prático, e sobre as quais, de ordinário, raramente buscamos refletir, mas as naturalizamos e 

partimos para a aceitação do que nos é oferecido. Partindo dessas dimensões, a educação nos 
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chega oferecida por diversos mecanismos e meios, formais e informais. Então, a educação é 

proporcionada pela escola, pela família, pela rua, pelo imaginário coletivo, pela história, e a 

educação pode ainda ser desenvolvida pela vivência com as demais pessoas – desse modo, 

temos aqui um sentido muito latto do que é a educação, do que pode atingi-la, e do que ela pode 

atingir. 

Dessa maneira, percebemos que instituições (como família e escola) ou grupos sociais 

etc, têm como intenção o desenvolvimento de algumas condições essenciais aos diversos níveis 

de nossa constituição, seja intelectual, cognitiva, emocional ou moral, e são voltadas a nos 

habilitar e legitimar enquanto indivíduos na sociedade que integramos. Assim, procuram, ou 

deveriam, nos encaminhar a questionamentos tais como: “quem sou?”, “como posso conhecer 

o mundo?”, “como devo me relacionar com os outros?”, e a algumas respostas que, nessas 

reflexões, nos favorecem ainda a uma formação identitária. Nesse sentido, a educação pode ser 

considerada como um “projeto de subjetivação”. (BRAYNER, 2010, p.8). E neste aspecto, a 

educação pode favorecer nossa individualização em meio à complexa pluralidade da 

coletividade exterior e vai nos levar ao estabelecimento de relações, normas e significados 

ordenadores.  

Mas, se pensarmos qual deve ser a meta da educação, podemos considerar que, sendo 

ela um elemento de centralidade, portanto essencial às reflexões pedagógicas, também é a 

representação de uma problemática complexa. Assim, a educação está interpolada entre alguns 

poderes sociais que ajustam seu parâmetro e suas abrangências, no que diz respeito ao universo 

político, ideológico e cultural. Então, é promovido o seu ajuste aos modelos que se encontrem 

em vigência (no que tange a esses universos de abrangência), é deste ponto que serão traçadas 

diretrizes para o seu estabelecimento, ou seja, as metas voltadas à educação nesse determinado 

contexto. Por esta condição a educação também será social e historicamente constituída. 

(RÖHR, 2013). 

Mas, no projeto pedagógico moderno, o indivíduo, em sua liberdade de consciência, ou 

sua autoconsciência constituída pela educação, também assume um poder de cunho 

cognoscente que busca efetivar por meio do uso de sua razão, voltado ao controle das forças 

exteriores, assim domina o conhecimento em um sentido empírico e de modo mecânico, 

cientificista e objetivo. Portanto, não deixa de ser uma racionalidade técnica e sujeita a 

excelência de ordem administrativa, que ainda continua nos mantendo afastados das expressões 

que necessitariam de esclarecimentos de ordem mais subjetiva; expressões estas pautadas em 

nossa natureza interna e na dimensão estética, tendo, portanto, carência sistêmica. (GOERGEN, 

2005). Nessa dinâmica, no projeto pedagógico moderno, toda a formação que venha a nos 
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favorecer abstrações, além do exercício sensível e subjetivo do olhar – podendo ou não nos 

favorecer o senso crítico –, não tem serventia para a técnica, que procura apenas este domínio 

exterior, o que acaba por gerar crises.  

Por tais perspectivas, a educação pode nos favorecera ênfase na aquisição de elementos 

ou conhecimentos que nos constituem, tanto em um sentido intrínseco como em um sentido 

extrínseco. Então, estamos diante de uma teia conectada no que diz respeito aos significados 

das coisas do mundo e das normas que irão nos reger, nos ampliar ou delimitar nas diferentes 

relações em sociedade. E tudo vigente em uma ambiência social, onde ambos os sentidos 

(intrínseco e extrínseco) nos fortalecem a compreensão. Assim, a educação pode ser 

considerada como um projeto que nos propõe habilitações para o exercício de nosso papel em 

sociedade, mas que, paradoxalmente, não possui garantias de concretização com êxito nos 

resultados desejados, uma vez que estes estão submissos a fatores diversificados da condição 

humana. 

Porém, ao pensamos a educação, a formação e a pedagogia, a partir de nosso momento 

contemporâneo, percebemos, ao olhar de maneira mais crua, que toda a racionalidade moderna 

– que prevaleceu como espinha dorsal do mundo e como horizonte social, decorrente do modelo 

iluminista – hoje se encontra em uma encruzilhada de conceitos falíveis, estagnados, ou, 

algumas vezes, deslocados da realidade. Desse modo, a educação e as diferentes teorias 

educacionais nos são apresentadas como se estivessem ilhadas e vulneráveis a ataques em 

diversas instâncias, as quais minam alguns de seus elementos estruturais e abalam o seu campo 

teórico. (SILVA, 2011). 

Isto faz com que nos encontremos, no momento contemporâneo, diante do esvaziamento 

de pensamentos em suas ordenações e, por extensão, das expressões da linguagem, que os 

constitui e é forçada a ter seus componentes, sintáxicos e semânticos, a serviço do que foi 

julgado como institucional e ideologicamente cabível. São expressões acomodadas às 

necessidades da modernidade, e nelas não é facultado espaço significativo para mudanças, 

estruturação e desenvolvimento. Assim, naturalizam-se as palavras, seus significados e 

sentidos, o que garante acomodações e esvaziamentos aos conceitos. Mas chegar a esta 

conclusão requer trabalho para aguçar percepções sobre o porquê desse fato estabilizador, e daí 

para as tentativas de reversões e desestabilizações, em uma reação que promove mudanças, não 

nos sabotando pelo que é aparentemente óbvio ou social e politicamente incontestado. É 

interessante reconhecer que, para se considerar este caminho... 
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É preciso como uma referência perpétua, neste ensaio, a defasagem constante 

entre o que imaginamos saber e o que realmente sabemos, a aceitação prática 

e a ignorância simulada que faz com que vivamos com ideias que, se as 

sentíssemos de verdade, deveriam transtornar toda a nossa vida. Diante dessa 

contradição inextricável do espírito, compreendemos totalmente o divórcio 

que nos separa de nossas próprias criações. Enquanto o espírito se cala no 

mundo imóvel de suas esperanças, tudo se reflete e se ordena na unidade de 

sua nostalgia. Mas em seu primeiro movimento, esse mundo se fissura e 

desmorona: uma infinidade de cintilações reverberantes se oferece ao 

conhecimento. (CAMUS, 2012, p.32). 

 

Então, “Compreendemos totalmente o divórcio que nos separa de nossas próprias 

criações [...]” (CAMUS, 2012, p.32), e essa é uma conquista de percepção e ação lentas, e mesmo 

quase impossível, justamente por estar agregada a fortes tensões e imposições sociais, que nos 

sabotam a atenção e a ação de despertar para este contexto. Tais tensões e imposições poderiam, 

no entanto, ser produtoras de transformações, elaboradas e realizadas de maneira técnica como 

também simbólica, tendo a linguagem na condição de um objeto de poder (BARTHES 2007), 

que dá maiores condições ao estabelecimento de um corpo simbólico de materialidade, na 

intenção de formar um ambiente cultural no qual estejamos inseridos e envolvidos por 

experiências. E tais experiências poderiam favorecer a execução de ações que suprissem 

algumas de nossas arestas, e que facultassem nossa perpetuação enquanto indivíduos menos 

coadjuvantes na sociedade.  

No entanto, e imaginando de fato essa possibilidade de sairmos dessa naturalização e 

falência do pensamento inertes, ainda estaríamos diante de um processo cuja raiz está em 

imposições sócio-históricas. E recaímos, novamente, na fala de Camus (2012, p. 33): “Vocês 

enumeram suas leis e, na minha sede de saber, aceito que elas são verdadeiras. Vocês 

desmontam seu mecanismo e minha esperança aumenta. [...]”. Então, exercer uma postura 

reflexiva quando subimos nesse muro que aponta possibilidades através de um intrincado 

labirinto é tarefa extenuante e que habita no campo da incerteza de êxitos, mas que também diz 

que nem tudo precisa ser estagnação, pois pensar também promove a agitação. 

É neste mesmo cenário que se percebe a necessidade crescente de desenvolvermos 

competências de fato no plural e substantivas – de raiz intelectual; cognitiva e afetiva –, que de 

maneira impreterível precisam dar conta de várias interfaces de nosso desenvolvimento; e para 

tanto unicamente a educação escolar convencional (instrumental mesmo) é insuficiente. Aqui é 

de interesse também considerar o acolhimento de uma formação humana que também assimile 

a experiência estética, que faculte possibilidades e desenvolva o indivíduo não apenas 

intelectual e cognitivamente, mas também em sua sensibilidade, em uma ação que estabeleça, 

por consequência, uma formação um tanto mais ampla e integralizada.  
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Essa constatação faz com que reflitamos sobre a necessidade de (re)estruturação de 

conceitos, mas também foca na relação dos usos e finalidades propriamente ditos da linguagem, 

pois trata-se de rupturas nas formas mais gerais e tradicionais voltadas ao, “presumir, conceber” 

e expressar cujas fontes são diversificadas. (STEINER, 2001 p.34). Assim, é diante disto que 

estaremos sujeitos a tensões, nestas dimensões e caminhos sensíveis voltados a tais 

competências extras, especificamente no que diz respeito à ideia das coisas indiscutivelmente 

estabelecidas e, mesmo assim, ainda pseudo-claras.  

E temos a clareza de que a escola é delineada de maneira unilateral em uma instância 

formativo-reprodutora que centraliza a objetividade, ao trabalhar o desenvolvimento do 

indivíduo para atuar em uma sociedade tecnocrática e, superficialmente, atenta às necessidades 

de determinados momentos. É este o fato que pretende a falência dessas competências plurais 

e, consequentemente, faz minguar o desenvolvimento de várias sensibilidades presentes em 

nós, e claramente desvalorizadas nesta ambiência. Neste quadro, sedimentam-se os matizes de 

uma sociedade cada vez mais acrítica, fato que também lhe impinge marcas ou a delimita 

ideologicamente. 

Mas, na hipótese que compreende a necessidade do desenvolvimento que vá além do 

cognitivo, vale a pena pensar mais a respeito da formação, clarificando a sua condição e a sua 

finalidade. Partindo desta necessidade de entendimento, para Lima (2012, p. 87-91), o termo 

formação se tornou complexo ao longo do tempo no que tange às suas aplicações, aparecendo 

sempre travestido em conotações, concepções e significados diferenciados, bem como a 

aplicabilidade sujeita a inúmeras dimensões – como formação para cidadania, sexual, 

profissional, psicológica, continuada, humana etc –, o que também garante concepções e 

significados aplicáveis a dimensões também variadas. Mas, no sentido que aqui a buscamos, 

estreitamos o foco na formação humana, considerando duas vertentes, a da formação integral e 

a da formação reflexiva, compreendendo-as como colaboradora para uma educação mais 

integral. 

 A formação integral volta-se completamente ao sujeito e busca abrir espaços para além 

da lógica ao acolher diversas outras sensibilidades voltadas a nós, com intenção de completude, 

que promove a articulação entre várias dimensões e aspectos – espiritual, emocional, cognitivo, 

psicológico e somático, por exemplo – que nos compõem a existência como indivíduos e que 

serão refletidos em nossa atuação em caráter social, quando pensamos exclusivamente o 

humano ao integrar esses aspectos. (RÖHR. 2007, 51-59). 

 No entanto, ao procurar uma articulação desse humano às necessidades do sentido 

profissional, o qual é desenvolvido na instrumentalidade, temos, nessa condição, a formação 
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reflexiva. Formação que comporta um caráter transformador de experiências pessoais e 

profissionais, sendo o resultado de reflexão constante, desenvolvida e utilizada como um 

artifício que intenciona romper com situações e condições restritas e aparentemente herméticas, 

nas quais somos colocados por imposição, seja na escola, na vida ou na sociedade. Como afirma 

Freitas, 

 

A formação reflexiva consistiria em um processo de transformação ou 

reconstrução da própria experiência profissional e pessoal. [...] a reflexão é a 

própria transformação do pensamento; um esforço contínuo e permanente para 

romper o fechamento em que estamos inseridos. (2007, p. 22 e 23). 

 

Essa constatação reforça a necessidade de ampliarmos o entendimento, no que diz 

respeito à formação, do que nos chega por uma orientação apenas pragmática ou não, para o 

desenvolvimento de habilidades ou conhecimentos que nos auxiliem na leitura de mundo. E 

isso porque é imprescindível que consideremos e compreendamos a necessidade da recepção 

de estímulos que exercitem o subjetivo em nossas formulações, o que, de uma maneira ou de 

outra, já ocorre, porém não enfaticamente.  

 Dessa maneira consideramos a educação como um campo que transita por dimensões 

espaciais, ideológicas ou subjetivas; que pode se realizar em ambiências diversas que a orientam 

por finalidades, como família, escola, rua, crenças, imaginário popular; que apresenta 

experiências práticas ou que transita em teorias. Além disso, educação é também um campo 

que intervém e nos transforma em sociedade em um moto-contínuo, histórico e culturalmente 

estabelecido, e que, em sua organização, comporta regras de caráter variado – instrumental, 

humano ou social – ligadas ao saber que nos orienta para o trabalho ou para qualquer outra 

atividade que venhamos a desempenhar e que interfira, individual e coletivamente, de maneira 

técnica ou mesmo humanizadora – ainda que esta última receba menos atenção. E, para ver 

nesse sentido humanizador uma formação que abra espaço, a dimensão estética pode ser 

favorável ao propor experiências pessoais que podem se complementar no confronto com o 

outro e a sociedade. 

Nessas várias trilhas, lineares ou não, com valores específicos e bem caracterizados em 

todas elas, podemos chegar ao núcleo desse labirinto que também podemos denominar de 

educação. Cada trilha representa possibilidades de experiências balizadas em lugares-comuns 

tidos por nossas referências. E, nesse ambiente, percebemos conceitos, teorias e práticas, que 

nos afetam quando intentamos entrar nesse fluxo. Só assim podemos nos movimentar no 
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abandono de acomodações e redesenhar outros horizontes, estes férteis ao nos propor as 

desacomodações necessárias do que está aparentemente óbvio. 

 

1.3 Passeando nos labirintos da literatura... 

 

Os atrativos e as possibilidades de ampliação de conhecimentos que percebemos na 

literatura são diversos, e estão agregados ao tratamento delegado ao texto literário bem como a 

fluidez na qual podemos transitar por ele, em um processo estipulado numa relação 

intersubjetiva. Nesse trabalho, o que pretendemos levantar e trazer à luz são algumas questões 

de relevância, que nos permitam elaborar uma mínima compreensão sobre a literatura, com o 

intuito de estabelecer mais claramente sua relação com a educação e conosco.  

São compreensões, definições e, com alguma sorte, conceitos – “sorte” ante a 

volatilidade com a qual a literatura se transforma ao longo de todo o seu percurso constitutivo 

no tempo e espaço – na busca dos quais nós tomaremos como guias alguns fios de Ariadne para 

seguir no trânsito pelo labirinto que nos propomos adentrar. Com certeza, chegaremos ao seu 

núcleo, mas, não sabemos se dele sairemos com respostas sustentáveis a algum entendimento 

sobre “o que é a literatura”? E aqui temos uma questão pretensiosa, pois essa resposta pode se 

desfazer e se refazer no tempo. 

Sabemos que existem variações da compreensão do que seja a literatura no que tange a 

sua função, suas abordagens que são histórica, e também, ideologicamente instituídas, e que 

ainda estão dependentes de alguns campos específicos de sua atuação (como a escola e a 

academia), e, complementamos, ainda, com a sociedade e a cultura em que está inserida, e nós 

os leitores. E, sob esta perspectiva, nossos sujeitos professores e escritores coadunam com 

alguns teóricos, dos quais procuraremos entender algum esboço de definição que, mesmo ainda 

presas a um claro-escuro, consiga nos sinalizar o que pode ser a literatura.  

No traçado da literatura, há uma distinção básica entre escola e academia. A escola, 

como instituição educativa regida por um currículo, tem por intenção conservá-la enquanto uma 

disciplina e, nessa condição, exercer uma ação também historiográfica, ao determinar as escolas 

literárias e épocas, fato que também implementou, no século XVIII, um subgênero da História 

(a História da Literatura ou dos estilos literários). Ainda no o contexto escolar, a literatura é 

bastante utilizada como recurso para trabalhar a gramática. Já a academia sempre visa os 

códigos da literatura. E estes são expressos nas teorias literárias, que, por sua vez, propiciam os 

suportes necessários e a sustentação das vanguardas no que tange aos esboços de conceituações 
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dos seus manifestos, em uma ação que visa favorecer aos textos. (ZILBERMAN e SILVA 

2008).  

Antes de seguirmos o percurso traçado para investigar a literatura, ou mais 

especificamente, as abordagens a ela impingidas, estabelecemos o nosso estado da arte e, com 

ele, procuramos visualizar o panorama no qual a literatura se desenvolve e no qual também é 

promovido o nosso encontro com suas qualidades.  

 

1.3.1 Pensando sobre a literatura: em busca de alguma definição... 

 

Nesse labirinto, onde buscamos uma compreensão que minimamente clarifique o que 

seja literatura, chegamos a um trecho ramificado no qual muitos sentidos e significados 

interessantes são elaborados na intenção de definir a literatura. São concepções obviamente 

ecléticas, mas que concordam quanto à necessidade de que seja pensado, antes de qualquer 

outra questão ou estudo, em como está apresentado e vem sendo tratado o objeto de estudo da 

literatura, o texto literário – como ele é definido, bem como as suas qualidades literárias, por 

exemplo –, seja este questionamento teórico ou não. Aqui buscamos pautar nosso estudo em 

Barthes (2007), Compagnon (2012), Eco (2011) e Sousa (2003). 

Assim, surgem algumas noções que complementam a relação do texto literário com 

outros pontos que devemos considerar e que lhe estão intrínsecos: a sua intenção; a realidade 

na qual emergiu; a recepção que desencadeia no leitor; a língua na qual se desenvolveu, e a 

cultura por trás dela; a história que aponta o seu contexto; e, por último, o seu valor literário. 

Este raciocínio possibilita a superação dos limites de uma classificação simplista, seja ela 

meramente comercial e objetiva, ou extremamente emocional e particular para a literatura. 

Nesse raciocínio, Compagnon (2012) nos favorece algumas reflexões importantes e que 

certamente efetivarão um estudo literário com qualidade. 

Ainda na intenção de busca desta compreensão, Barthes (2007) sinaliza uma 

enumeração de fatores acerca do que é a literatura: não se trata apenas de obras desenvolvidas 

em sequência, canônicas ou não; um mero setor comercial ou uma disciplina escolar 

institucionalizada. Barthes a caracteriza como representação de dados bastante complexos 

integrados e também integrantes de um percurso, o qual também está relacionado à prática da 

escrita. E para sua representação se faz essencial o texto literário, que ele entende como sendo 

um tecido de significantes que constituem a obra literária, pois o texto faz a língua emergir e 

constantemente se transformar, por distanciamentos ou aproximações. E tal situação ocorre não 
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pela mensagem elaborada e da qual o texto é um instrumento, mas sim pelos jogos de palavras 

e linguagem dos quais a língua se vê objeto. 

Trocando em miúdos, para Barthes, a literatura é uma série de grafos que constituem a 

língua numa revolução constante da linguagem. Assim, inicia-se a elaboração de uma visão 

cíclica e interdependente entre as partes, que confluem para um todo, que é a linguagem. E o 

ciclo se organiza da seguinte maneira: Barthes considera que o texto é uma expressão da língua, 

a qual, através da linguagem, nos será apresenta por uma constante revolução. E, neste 

movimento, percebe-se que a linguagem toma uma forma e se institui de um poder que, por sua 

vez, vai encontrar na língua a sua expressão obrigatória. 

Ainda na compreensão da literatura como uma linguagem e do texto como uma 

manifestação da língua, Eco (2011, p. 11-15) acredita que a atuação da literatura como um 

contribuinte para a formação da língua prontamente reflete nos alicerces identitários e de 

comunidade. Aponta-nos o exemplo de autores como Homero, Dante, Lutero e Puchkin e com 

suas respectivas obras influenciaram os contextos sociocultural e identitários que foram e são 

vivenciados por seus leitores no passado e no presente, em atuações que envolvem não apenas 

uma localização em tempo histórico ou espaço geográfico, mas também, ainda que 

implicitamente, também envolvem uma cultura e a sua representação na sociedade.  

Saindo um pouco da compreensão em nível político, sociocultural e identitário da 

literatura – os quais aqui foram trazidos respectivamente por Compagnon, Barthes e Eco –, e 

apontando para a utilização numa ordem mais semântica do substantivo literatura e do adjetivo 

literário, percebe-se uma clara naturalização desses termos e de seus empregos. No cotidiano, 

e a exemplo do que vimos no que diz respeito à educação, ocorre à maioria de nós uma falsa 

percepção e entendimento destes termos, que amplamente corporeificamos, e acabamos por 

deixar de perceber a carga de complexidade a eles imantada. E isso se estabelece como uma 

impressão isenta de maiores problemáticas significativas.  

No que diz respeito às definições necessárias à mínima composição de um trabalho 

conceitual em torno da literatura, um longo percurso foi traçado em princípio por uma definição 

para o substantivo literatura, que, diga-se de passagem, é bem recente – final do século XVIII 

e início do século XIX. Mas, recuando um pouco nessa temporalidade, e em acordo com sua 

etimologia, a literatura de maneira geral dizia respeito a alguns sentidos e significados voltados 

[às] inscrições; [à] escritura; [à] erudição, ou [ao] conhecimento das letras, que ainda incluía a 

oralidade, o que abriu um considerável leque de significados.  

Focalizando o termo literatura com mais detalhe e envolvendo o contexto de ordem 

sociocultural dos períodos, percebemos que são considerados dois significados básicos e 
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distintos de que a literatura usufruiu ao longo de seu percurso. Durante o século XVIII, o temo 

literatura estava articulado ao sentido mais primário de sua raiz latina (litteratura) e expressava 

um significado que estava voltado apenas às técnicas com as quais se desenvolvia as atividades 

de escrita e leitura, por meio das quais se expressavam a instrução e a cultura. Posteriormente, 

na segunda metade deste mesmo século, o seu significado foi modificado para incluir a 

atividade de indivíduos letrados e o conjunto de suas obras, o que corroborou para que fossem 

firmadas as bases de suas diversas acepções moderna. (SOUZA, 2003, p.40). 

Diante de todo esse processo significativo que envolve a literatura, existe a necessidade 

de, minimamente, elaborarmos uma compreensão sobre “O que é a literatura”. E isso é uma 

necessidade, mesmo que tal compreensão se apresente nos moldes de uma variação sobre o 

mesmo tema, ao longo do tempo e do espaço sociocultural, pois a literatura se constitui 

historicamente e, nesses moldes, todo e qualquer conceito a ela voltado sempre será constituído 

em articulação com o panorama contemporâneo vigente, acompanhado de sua dinâmica de 

construções e mesmo desconstruções. E, no fim de tudo, ainda soaria quase como uma 

discussão sobre: qual o sexo dos anjos? 

Mas, para começar a firmar nossos pés, e de maneira um tanto objetiva, na ótica de 

Compagnon (2012, p.30) “a literatura é aquilo que se chama aqui e agora de literatura”, ou seja, 

a literatura é o que é no tempo e lugar nos quais a vivenciarmos, de modo singular partindo de 

nosso lugar-comum, ou seja, de nossos referenciais pessoais, o que obviamente sempre 

assumirá um caráter contemporâneo. Algumas indagações observadas por Compagnon 

facultam olhar com mais segurança para a literatura, ao nos levarem para reflexões sobre: “Qual 

é a sua ‘diferença específica? Qual é a sua natureza? Qual é a sua função? Qual é sua extensão? 

Qual é sua compreensão?” (2012, p.30), e ainda qual é esse campo? Essa categoria, esse 

objeto?’ O que nos mostra que pensar sobre a literatura, de fato, não é tarefa simples e que, por 

mais naturalizado sejam ou estejam seus termos no sentido semântico, a questão conceitual é 

extremamente complexa.  

No que se refere à sua extensão, a literatura foi considerada – in lato sensu e ainda por 

determinado período de tempo – como sendo toda a produção escrita, impressa e independente 

de gênero literário alvo de estudos que estivesse contida numa biblioteca, distinguida algumas 

vezes por sua temática ou pelo público leitor. E isso, por conseguinte, corresponderia à noção 

de belas-letras, que aglutinou produções retóricas e poéticas produzindo não apenas ficção, mas 

também outras áreas do conhecimento. Mas, compreendida sob a ótica cultural 9  ou 

                                                           
9 Cultura enquanto unidade identificadora, um sentido muito em voga início do século XIX. 
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sociocultural, a literatura perderia algumas de suas especificidades literárias na intenção de 

espelhar o estudo das culturas nas quais estivesse inserida. (COMPAGNON, 2012, p. 31-33). 

Observada stricto sensu, a literatura transita por demarcações de fronteiras entre o 

literário e o não literário, que também é variável conforme a época e determinados aspectos de 

fundo social e cultural, agora não articulada às chamadas “belas letras”. São, enfim, produções 

com qualidades específicas que conseguem elaborar a linguagem na intenção de criar horizontes 

ficcionais. Numa recepção moderna, a literatura continua inseparável de afirmações que focam 

a relatividade histórica e espacial do gosto (ou do que foi definido unilateralmente como “bom 

gosto”), opondo-se à universalidade eterna do cânone e de seu critério estético. Nesse ponto, a 

literatura agregou-se a uma noção mais específica de ordem histórica, ao corporeificar alguns 

caracteres de nação com envolvimentos territorial, temporal ou histórico. Sob essa perspectiva, 

expressava particularidades do território nacional do qual se originava quebrando com a 

universalidade em suas composições. (COMPAGNON, 2012, p.32). 

Trazendo para uma perspectiva um pouco mais restrita ao campo das letras, tem-se ainda 

essa colocação: “a literatura é tudo o que os escritores escrevem” (COMPAGNON, 2012, p.33), 

uma definição mais centrada em suas produções literárias, nos pontos de vistas ou no prestígio. 

Isso era identificar a literatura pelo valor de seus porta-vozes, bem como dos gêneros 

enquadrados como possuidores de qualidades que, à época, eram valorizadas e creditadas 

qualidades literárias, o que excluiria os demais que se afastassem desse critério definidor. Nessa 

perspectiva, o leitor, seu gosto literário e a sua recepção da obra eram desconsiderados, e a 

literatura, formalizada num sentido restrito, designava algumas obras como cultas em exclusão 

de outras consideradas como popular. (COMPAGNON, 2012, p.33).  

No século XX, a literatura reconquista alguns dos territórios – ou gêneros literários – 

que foram suprimidos10 no correr do século anterior e alguns outros que foram considerados 

como “paraliteratura11”. Recentemente, neste início de século, a literatura trilha um caminho 

que retoma um conceito mais liberal. 

Em suma, podemos traduzir estes diferentes entendimentos sobre a literatura em cinco 

acepções apontadas por Sousa (2003, p. 41) como “acepções modernas” para a literatura. Na 

primeira delas, a literatura é compreendida como o agrupamento de toda a produção de um 

lugar e época e assinalada pelos estilos tais como clássico, oitocentista, contemporâneo, inglesa, 

etc. Na segunda acepção, a literatura foi tida como um conjunto de obras distintas por suas 

temáticas, público e/ou origem, que são representados por literatura de massa, infantil, 

                                                           
10 Poema em prosa; autobiografia; relato de viagem. 
11 Livros infantis; romance policial; história em quadrinhos. 
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feminina, científica, entre outros. Na sequência, a terceira considerava que a literatura estava 

articulada a algum campo de conhecimento exterior, como a literatura a médica, a literatura 

jurídica, etc. Na quarta linha de concepção, ela aparece mesclada à ludicidade, à ficção ou ao 

deleite. Na quinta e última, a literatura surge como um estudo sistemático e produções em 

caráter literário, e aqui aparecem algumas expressões como literatura geral, literatura brasileira 

e literatura comparada. 

Observando melhor as nuances que orientaram o significado da literatura, percebemos 

que sua compreensão e definição de seu objeto de estudo, no caso o texto literário, não 

ocorreram aleatoriamente, mas através das teorias literárias ou teorias da literatura. O que fica 

evidente é que nesse seu percurso seguiram caminhos diversificados, ora focalizando um 

determinado sentido, ora abdicando do mesmo e seguindo outro completamente oposto, num 

tato escorregadio e dinâmico, o que comprova que a literatura se constitui historicamente, e é 

uma expressão da língua revestida de seus caracteres culturais e sociais. 

As teorias da literatura começaram a surgir de maneira institucionalizada, segundo 

Compagnon (2012, p.12-14), no final do século XIX 12  e foram articuladas às técnicas 

pedagógicas, que por sua vez as utilizavam como recurso para as atividades de interpretações e 

explicações de textos. Esse processo de caráter didático rendeu, às teorias, estagnações e a perda 

da capacidade subversiva do texto literário. Neste contexto, surgiu a crítica literária, que 

também sofreu com acomodações problemáticas – desde o retorno ao cânone, a uma postura 

mais eclética, compartimentadas e isoladas de outras especialidades – e não despertaram 

interesse ao estudo (da literatura). Em meados do século XX, a literatura foi trabalhada com 

práticas escolares, mediante a ênfase em atividades interpretativas e explicações dos textos, 

consolidando a acomodação do viés teórico na sua institucionalização. Isso nos mostrou que a 

teoria era considerada passiva, desarticulada de outras especialidades e conectava-se ao mundo 

por intermédios dos seus estudiosos.  

Desse modo, a teoria efetivamente se institucionalizou, transmutou-se em método(s) e 

técnicas pedagógicos e resultou no que paradoxalmente era combatido por ela e pela crítica 

literária. Mais à frente, isto levaria ao atual emprego e status atribuídos à literatura na escola, 

ou seja, a sua didatização. Nesta trama, a teoria não averiguaria o como e o porquê da relevância 

                                                           
12 Período no qual o movimento romântico estava em voga e refletia-se nos campos artísticos, político e filosófico 

marcando esses campos com a subjetividade, foco no eu, lirismo. O romantismo tem início no final do século 

XVIII, mas transitou de maneira mais sedimentada no século XIX, de sua metade para o final. O que fez oposição 

à racionalidade iluminista. 
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provocativa que circunda o estudo da literatura, mas se transforma numa mera disciplina ou 

num recurso didático. 

Mas, ainda no entendimento de Compagnon (2012, p.251), uma teoria deve ter como 

objetivo “desconsertar o senso comum”, ao procurar desmistificá-lo de alguns fatores, sendo 

essa uma necessidade indispensável ao trabalho de todo e qualquer objeto de estudo sob o ponto 

de vista crítico. No caso das teorias literárias13 e de seu objeto de estudo, faz-se necessária a 

desmistificação de algumas ilusões, na intenção de que o tratamento da literatura seja mais 

conciso. Então, questões referentes à teoria são ambivalentes e não devem ser reduzidas à 

técnica. Antes, necessitam expressar características que envolvam a crítica, em sentido 

opositivo ou mesmo polêmico. Logo, uma teoria voltada à literatura se tornará interessante e 

com maior autenticidade quando mais se estruturar com argumentos que combatam e resistam 

a ideias preconcebidas, a seu favor ou contra. Então, percebemos que, através das 

problematizações, ocorre sua sustentação evitando a recaída no comum de expressões vazias, 

da arte pela arte.  

Desse modo, as teorias destinadas à literatura procuram mantê-la viva, passível de 

críticas e estruturada em uma constituição espiralada – no sentido de sempre se (re)constituir 

em conformidade com o contexto sociocultural de seu momento histórico. Libertando-se de sua 

acomodação técnico-metodológica que culmina por diferenciar a teoria literária da atividade 

literária, que a reduziria então aos esquemas de uma disciplina – e, nessa linha de observação, 

a teoria, consequentemente, aponta para os estudos literários, os quais se relacionam em três 

vértices importantes, a história, a crítica e as pesquisas literárias. (COMPAGNON, 2012, p. 18). 

Em sua obra O demônio da teoria (que, como pode ser observado, norteou grande parte 

de nosso trabalho), Compagnon (2012), ao propor algumas considerações finais – mas não um 

ponto final –, reafirma contradições, conflitos que envolvem a questão dualista entre teoria e o 

senso comum e indaga o porquê de os estudos e reflexões sobre literatura estarem hoje, em sua 

opinião, menos consistentes. Ele coloca que o propósito de suas questões servem para incitar a 

atenção do leitor e do estudioso, provocando-os e abalando-os em suas certezas, ao mesmo 

tempo que oferece, ainda que rudimentarmente, traços de uma consciência teórica em torno da 

literatura. Assim, a teoria, bem como toda sua epistemologia, não deixa de ser relativa às 

                                                           
13 Antoine Compagnon (2012, p. 23 – 24) diferencia “teoria da literatura” de “teoria literária”. Segundo sua 

definição: a Teoria da literatura [...] “é geralmente considerada um ramo da literatura geral e comparada: designa 

a reflexão sobre as condições da literatura, da crítica literária e a história literária; é a crítica da crítica ou a 

metacrítica”. [...] “A Teoria literária é mais opositiva e se apresenta mais como uma crítica da ideologia, 

compreendendo aí a crítica da teoria da literatura: é ela que afirma que temos sempre uma teoria e que se pensamos 

em tê-la, é porque dependemos da teoria num dado lugar e num dado momento. A teoria literária se identifica 

também com o formalismo, desde os formalistas russos do século XX.” 
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diversidades de caminhos e suas consequentes análises, pois os métodos não se articulam e a 

tomada do ecletismo não nos apontará caminho algum. Ele fecha suas considerações nos 

propondo que, a única moral literária deve ser a perplexidade, sempre.  

Contudo, esclarecemos que não é finalidade deste estudo o foco minucioso no que se 

refere às teorias da literatura. Delas apenas procuramos compreender algumas nuances que 

norteiam o estudo do texto literário, desde que tenham afinidade com a orientação que nos 

afiliamos, ou seja, a literatura entendida enquanto expressão de conhecimentos, representa do 

pela linguagem artística encontrada na literariedade de suas obras, que possibilitam 

experiências (não factuais) e que, associadas à singularidade do indivíduo, apontam 

possibilidades formativas.  

 

1.3.2 Autor, mundo leitor, a leitura... 

 

 Desenvolver uma compreensão, por mínima que seja, sobre a literatura como acima 

descrito não é uma tarefa descomplicada, sob vários aspectos. E um dos motivos é que, atrelado 

a ela, vem a necessidade de também fazermos referências e reflexões sobre outros elementos 

que a integram, seja o autor, ou aquele que, por sua sensibilidade, lança o primeiro olhar ou a 

primeira intenção ao texto ou à literatura; o mundo, ou o lugar do qual a literatura fala para a 

realidade; e, por último o leitor, ou aquele que olha a literatura. São elementos complementares 

à elaboração do universo literário, os quais lhe dão vida e movimentos diversos de criação, em 

uma via de mão dupla – o autor com sua escrita, e o leitor com a sua leitura; ambos mediados 

e acolhidos pelo mundo ou pelo universo que materializa a realidade do texto.  

Mais uma vez, procuramos as bases teóricas em Compagnon (2012), e em outros 

teóricos ou estudiosos como Eco (2004; 2009), Foucault (2007), Manguel (1997), Sartre (2004), 

Sontag (2008) e Steiner (1990b).  

De antemão e antes de pensarmos um pouco sobre o que a teoria diz a este respeito, 

ampliamos nosso campo de visão ao refletir sobre este universo paralelo com uma proposta que 

esboça equilíbrio entre o racional e o emocional, na qual Sontag (2008, p. 202-240) coloca que 

a literatura exerce um papel iconoclasta, o qual deve se estabelecer mediante contra afirmações 

referentes às crenças dominantes. Justamente ao atuar como uma linguagem de expressão 

artística que gravita de maneira subversiva e alteritária inserida nas culturas, as quais se 

desenvolvem constantemente e se integram entre si, é que se verá favorecido o diálogo entre a 

receptividade humana (da cultura na literatura) para o que está em voga e para o que se encontra 

esquecido. Então, é por sua contrariedade e subversão, na proposta de questionar o que está 
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instituído, que a literatura pode evidenciar o seu papel verdadeiramente formativo e encantador. 

(SONTAG, 2008, p. 214). 

Assim, trazendo uma percepção mais concreta, uma tópica foi apresentada para a 

literatura quando um crítico14 descreveu a comunicação de cunho literário na forma de um 

triângulo, onde o centro de gravidade foi representado pela obra literária, e os três vértices 

corresponderiam ao mundo, ao autor e ao leitor. (COMPAGNON, 2012, p. 137). Por essa 

tópica, nas quatro abordagens distintas, temos: a primeira delas é objetiva, ou formal, com o 

seu foco na obra literária; a segunda, denominada expressiva, é voltada ao artista; a terceira 

abordagem, conhecida como mimética, é direcionada ao mundo; e a quarta e última, de 

abordagem pragmática, é voltada ao público leitor. Aqui começa a articulação sutil daquilo que 

a teoria nos tem a dizer. Lembramos ainda que a obra literária (ou o centro ou a primeira tópica) 

terá espaço em todas as demais, portanto sempre será pontuada ao longo de nossa organização 

de conhecimentos. 

 

 AUTOR 

 A primeira das nossas abordagens é voltada ao autor e na controvérsia referente ao seu 

lugar ou intenção no texto, ou seja, na relação e responsabilidade existentes entre ambos no que 

tange aos sentidos e significados neles existentes. As reflexões deste papel apontam ideias, a 

antiga, a moderna e uma terceira possibilidade, na qual o leitor é o critério de significação numa 

abordagem bastante variável.  

Na denominação antiga, ou explicação literária, a intenção do autor é dominante e 

explicitada no texto. Essa concepção foi bastante comum à época da filologia, do positivismo 

e do historicismo. A moderna, ou interpretação literária, é mais recente e oposta à anterior. Ela 

defende analisar a pertinência da intenção do autor e, independente dele, procura significações 

existentes no texto. Suas vertentes teóricas foram o Formalismo russo, New criticism 

(americano) e o Estruturalismo (francês). Cada abordagem designou ao autor um lugar 

específico e um grau de responsabilidade diferenciado na obra literária. Diante da dualidade 

acima, uma terceira possibilidade, mais contemporânea, foi desenvolvida na intenção de 

amenizar o conflito. Ela considera o leitor como um dos critérios de significação literária dos 

mais importantes. (COMPAGNON, 2012, p. 47).  

Ante essas colocações, Sontag (2008, p.202-240) considera que à intenção do autor, em 

sua expressão estética do mundo no texto literário, será somada a recepção do leitor com seus 

                                                           
14 O crítico M. H. Abrams, que desenvolveu a tópica, apresentada por Compagnon (2012). 
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referenciais bastante pessoais, o que garantirá concepções e variações do tema proposto na 

escrita, o qual também imprime sua marca ao elaborar com sua leitura novas significações do 

texto lido. E, pensando estritamente no autor, afirma-nos que sua única autoridade está no papel 

de defesa da literatura no que tange à manutenção de sua subversão. E esse confronto, ou a ação 

de manter ou construir mitos e contramitos, se alimenta na função iconoclasta do autor, pois é 

nesse local simbólico que as experiências são estabelecidas, em princípio com a sua autoria e, 

posteriormente, com a co-autoria do leitor e em uma ação constante. 

Ainda sob a ótica de Sontag a literatura exerce uma ação experimental, atua em conjunto 

– autor-obra-leitor – e oferecer mitos e contramitos, a exemplo da vida que nos oferta 

experiências e vivências que conseguem abalar nossas crenças, ou as coisas e situações sobre 

as quais “pensávamos pensar, sentir ou acreditar”. (2008, p. 215). Sob esta perspectiva, o 

escritor pode derrubar clichês com sua ação criativa, justamente porque é considerado como 

criador e disseminador destes mitos, estando em sintonia com o mundo e com os sentimentos 

do mundo, compreendendo-os e expressando-os sem, contudo, se corromper ou impingir a 

corrupção do texto, permitindo ainda espaço ao leitor. Por isso, a literatura tem a condição de 

nos fornecer experiências e contra-experiências que abalam nossas crenças e pensamentos. 

Desse modo, ela pensa o autor como um agente moral, pois, em sua escrita, procura defender e 

expressar padrões diferenciados de sentimentos de mundo. 

 

Na minha visão [...], um escritor de ficção dedicado à literatura é, 

necessariamente, alguém que pensa a respeito de problemas morais: sobre o 

que é justo e injusto, o que é melhor ou pior, o que é repulsivo e admirável, o 

que é lamentável e o que inspira alegria e aprovação. Isso não implica 

moralizar, em nenhum sentido direto ou bruto. Escritores de ficção séria 

pensam a respeito de problemas morais de forma prática. Contam histórias. 

Narram. Evocam nossa humanidade comum em narrativas com as quais 

podemos nos identificar, muito embora a vida possa ser distante da nossa vida. 

Eles estimulam a nossa imaginação. As histórias que contam, ampliam e 

complicam – e portanto, aprimoram – a nossa solidariedade. Eles educam a 

nossa capacidade de juízo moral. (SONTAG, 2008 p. 223). 

 

 Nessa lógica alteritária, ocorre um princípio de observação, compreensão, aceitação ou 

até mesmo o combate a alguns clichês, através de experiências, com as quais nos confrontamos 

– de bem e mal, cinismo, indulgência..., etc – e que podemos incorporar, por nossa capacidade 

de descentramento do que somos em nosso tempo e lugar. E, ao voltarmos ao nosso eixo 

individual, teremos a(s) experiência(s) sem que, contudo, tenhamos nos corrompido. E isto é 

permitido tanto na condição de leitor como de escritor. Esse momento funciona como uma alter 

cura, um escapismo do comum, do vazio, da objetividade fria, e circunda-nos através da ampla 
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liberdade que nos é delegada para trafegar pelos valores da literatura, e deles retornarmos 

tranquilamente.  

Desse modo, a literatura é também liberdade. Para Sontag, um grande autor, poeta, 

narrador, escritor é aquele que tem a capacidade de refinar e elaborar o gigantesco acervo 

metafórico que existe na cultura, na sociedade e na História. E isso termina por nos levar, com 

o seu trabalho de síntese no papel, a também ampliar o nosso repertório conotativo e de 

experiências e, consequentemente, entendimento do mundo, de um mundo atemporal, mas que, 

em paradoxo,também não deixa de ser contemporâneo, conforme veremos mais adiante. 

 

 MUNDO 

 A segunda tópica, o mundo – o mundo referente à ficção – também sofreu vários 

entendimentos (COMPAGNON, 2012, p. 95-134). Em princípio, o mundo ficcional foi 

concebido (desde a Poética Aristóteles) como uma representação da realidade exterior e parte 

integrante do universo da literatura, um universo onde são criadas e recriadas as obras. Dessa 

maneira, entendendo este mundo paralelo como uma representação da realidade, a mímesis 

aristotélica regeu por um longo período a relação entre a literatura e a realidade exterior, como 

uma representação imitativa da realidade.  

Em sequência, bem a posteriori, a teoria da literatura questionaria a mímesis 

estabelecendo a compreensão da literatura como autônoma no que tange à realidade exterior 

referente e ao mundo. Assim, defendia a primazia da expressão sobre o conteúdo, ou a 

significação sobre a representação, o que fez da intenção do autor e da referência, ilusões que 

prejudicariam a nossa compreensão do texto, e isso levou a certa autoreferência do texto que, 

sob este olhar falaria por si só, e geraria a estagnação num círculo fechado no qual o mundo da 

ficção superaria o mundo exterior, ou real. (COMPAGNON, 2012, p. 95).  

As teorias mais recentes dizem que podemos repensar algumas das relações percebidas 

entre a literatura e a realidade sem abdicar da mimèsis. Em tais teorias recentes, é permitida a 

exploração de algumas das propriedades existentes na linguagem comum (ligadas aos nomes 

próprios e índices, presos à condição lógica e pragmática, etc) da qual se possa fazer referências, 

e da qual as proposições verdadeiras ou falsas possam ser elaboradas, ou seja, a coisa 

motivadora deve ter existência exterior real. (COMPAGNON, 2012, p. 130). 

Ao olharmos a ficção, percebemos que nela se realizam esses mesmos modelos ou atos 

de linguagem, que são imitativos de uma ordem existente no mundo real. O diferencial é que a 

literatura consegue promover a sua exploração dos potenciais criativos da linguagem, nos quais 

a linguagem fictícia é pautada. Assim, temos uma linguagem conotativa, literária, que, ao final 
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de tudo, é uma recriação – ou criação plurissignificada – da linguagem objetiva do cotidiano. 

Assim, podemos considerá-la como uma mistura retroalimentada entre os mundos real e o 

mundo possível. Por isso é que muitos dos personagens ficcionais poderiam de fato existir em 

um outro estado de coisas – estando este no mundo exterior. Isso justamente porque nos textos 

ficcionais são utilizados os conteúdos da linguagem denotativa (não ficcional), atuantes como 

referenciais ou modelos possíveis nunca plenamente dispensados, mas reelaborados para fazer 

referência aos mundos possíveis de existência na ficção, portanto os atos de linguagem da ficção 

possuem a mesma raiz dos atos de linguagem do mundo real. E o universo construído pela 

literatura é um entre-lugar, ou um extraterritório, que tem o seu conteúdo, fundo, e o real como 

preocupações da teoria literária. (COMPAGNON, 2012, p. 132-134). 

Nesse extraterritório, a linguagem integra a organização e a “distribuição das similitudes 

e das assinalações” porque possui algumas leis próprias de afinidade e de conveniência que nos 

levam a elaborações de analogias, que, de certa maneira, são obrigatórias. (FOUCAULT 2007, 

p. 48). Enfim, nessa concepção, a literatura é compreendida como sendo um elemento que 

procura compensar a linguagem no que diz respeito ao seu funcionamento e às suas 

significações. E, quando permeada com a arte literária, também favorece às nossas apreensões 

e expressividades, pois na experiência da leitura, também abrimos espaço à significação, à 

autosignificação e à catarse. 

A compreensão do potencial da linguagem com características literárias e o uso de jogos 

de linguagem permitem relações diferenciadas com as palavras, ação que expressa um uso 

estético. E a literatura, no suporte das obras ficcionais, é o campo ideal para sairmos dos clichês 

e denotações do cotidiano, com sua estrutura engessada. E, através das experiências estéticas 

geradas na relação intersubjetiva, entre nós – autores ou leitores – e o texto literário, teremos 

uma alternativa a mais para expressar a realidade vigente. Pois, através da sensibilização 

provocada com os elementos metafóricos e plurissignificativos presentes nesse mundo 

ficcional, seremos afetados de modo mais contundente na emoção e também no racional, e 

ainda contemplados com experiências que envolvem empatia e posturas mais alteritárias. 

 

 LEITOR 

Os estudos literários dedicam um espaço diversificado ao leitor. Mas, basicamente, 

podemos compreendê-lo como um indivíduo concreto que elabora e processa percepções e 

concepções variadas, estabelecidas na ação leitora, a qual é decorrente de sua relação 

intersubjetiva com a obra literária e favorece as experiências estéticas. Entender um pouco a 

figura do leitor é o foco desta terceira tópica.  
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Entretanto, o que conhecemos por como uma postura leitora – postura no sentido de 

acomodação físico-psíquica para o exercício da leitura – é recente e implica algumas condições, 

sob vários aspectos relacionados com a privacidade. (STEINER, 1990b, p. 328). É nítido que 

no interior de um texto literário se estruturam situações apreendidas em níveis diferenciados 

que levam a consequentes “tensões” individuais ou coletivas ou de ambos os aspectos 

simultaneamente, de modo equilibrado, ou ainda na prevalência de algum deles. Portanto, 

condições e possibilidades para a leitura são fatores que podem imperar nas apreensões do 

leitor. 

Nessa ótica, o leitor também encontra através de sua leitura – neste caso específico, 

apontamos as obras literárias, a ficção – um exercício experimental, no qual se processam ações 

provocadoras de dissonâncias e consonâncias endereçadas a percepções, recepções e 

concepções do texto literário. Nesse momento, para os leitores, ocorre a interpretação e o 

descentramento de si, e, a partir do estímulo com o ato da leitura, as possibilidades para 

estruturar algumas significações do mundo serão maiores. Nesta condição, a atitude leitora cria, 

recria e desenvolve sentidos em sua relação com o mundo do leitor e o mundo em seu entorno 

– ambiências internas e externas à pessoa do leitor. Em tais moldes, Eco (2009, p. 93) compara 

a leitura de obras ficcionais com a função dos brinquedos infantis, no sentido de que buscam 

promover e ensaiar a nossa familiarização com algumas ações, as quais poderíamos ou não, 

vivenciar e realizar no cotidiano quando adultos. 

 

Da mesma forma, ler ficção significa jogar um jogo através do qual damos 

sentido à infinidade de coisas que aconteceram, estão acontecendo ou vão 

acontecer no mundo real. Ao lermos uma narrativa, fugimos da ansiedade que 

nos assalta quando tentamos dizer algo de verdade a respeito do mundo. (ECO, 

2009, p. 93). 

 

Se pensarmos o leitor em um sentido próximo às abordagens referentes à intenção do 

autor (conforme vimos anteriormente), nós teríamos leitores passivos e neutros ou como 

intrusos ao texto, conformado com o que o texto esperava dele. Ou, em outra vertente, teríamos 

os leitores ativos. Estes, em suas interpretações e envolvimentos com o texto, podem ser 

enfáticos ao expressar uma leitura mais dominante, pois as experiências pessoais podem 

interferir no cenário criado no momento da leitura, o que não deve ser confundido como uma 

interferência na obra. Desse modo, o ato da leitura se relaciona com sentimentos de empatia, 

atitudes de projeção e de identificação. Logo, e sob esta segunda ótica, com o ato de leitura o 

leitor ativo molda a obra à sua visão e situação particular, e, nesse universo, o autor, ou escritor, 

não tem controle sobre o leitor. (COMPAGNON, 2012, p. 137-161).  
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Existe uma perfeita articulação nos componentes que concretizam o ato de leitura e a 

instituição do leitor. Partindo disto, para Sartre (2004, p. 35), o “objeto literário é um estranho 

pião que só existe em movimento” e a sua movimentação apenas ocorre na interação com o 

leitor (em sua leitura) que busca o texto acompanhado por seus valores particulares, articulados 

às normas e valores presentes no texto, o que gera experiências de leitura muito particulares. 

Portanto, os leitores em interação com o repertório de leituras pessoais são afetados por toda e 

por cada uma dessas experiências, com seus respectivos pesos significativos. Dessa maneira, o 

texto literário é um objeto repleto de potencial não estático, pois consegue estabelecer 

possibilidades que serão elaboradas coerentemente pelo leitor no processo de leitura e dentro 

de sua ordenação pessoal.  

Essa interação entre leitor e leitura estabelece recepções do que se lê, e a partir delas 

segue para algumas reflexões instigantes. Um ponto interessante é que devemos atentar ao 

transito de valores entre nós e a literatura ao procurarmos o meio termo em nossas experiências 

literárias, não depositando expectativas exageradas em seu potencial e evitando as 

superinterpretações. Pois, mesmo com todo o potencial de interpretação latente na obra literária, 

possuímos a clareza da existência de alguns limites. Ao mesmo tempo em que considera o texto 

enquanto um organismo articulado a uma rede cultural, possibilitador de leituras que suplantam 

o que expressam os autores, Eco (2004) na condição de autor afirma, em oposição, que, em 

decorrência dessa mesma articulação, o texto criado possui abertura composta de significados 

ditos, conjecturados, ainda não ditos, e o impossível de ser dito.  

É neste espaço que nós, leitores, podemos habitar ou existir e atuar construtivamente em 

uma página em branco. Assim, no momento que o texto nos remete às relações e reações 

internas – voltadas à temporalidade histórica, à experiência de vida, aos referenciais pessoais e 

ao diálogo interno com o texto –, tidas como vazios que buscam preenchimentos, estabelece-se 

na necessidade de uma validação interpretativa.  

Mas a partir do momento no qual o texto deixa de produzir em nós esse vazio, 

alimentado com o que ainda há para ser dito, questionado e refletido, a interpretação subjetiva 

chega ao seu limite. Isso acontece porque os textos, enquanto expressão subjetiva refletida na 

expressão objetiva de um autor, acerca do sentido histórico e temporal, faz parte antes de tudo 

da linguagem que o introduz ao mundo; estão, portanto, agregados (o mundo e o texto) aos 

sentidos que decorrem das experiências desencadeadas em nós leitores e investigadas ante às 

análises que efetuamos e – atenção! – controlada e limitadamente.  

Enfim, são conjuntos de articulações nas quais “frequentemente os textos dizem mais 

do que o que seus autores pretendiam dizer, mas menos do que muitos leitores incontinentes 
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gostariam que eles dissessem” (ECO, 2004, p. 81). Logo, o caminho do meio é o mais sensato 

para seguir, tornando-se claro que não devem existir fascinação ou alucinações literárias, pois, 

a exemplo de toda e qualquer arte, a literatura é mais uma representação da realidade; ela é, em 

suma, um mapa que nos auxilia a transitar pela realidade exterior. Diante disso, trazemos dois 

exemplos que atestam esse equilíbrio entre realidades e superações sustentadas mediante a 

atitude, ou hábito da leitura. 

No primeiro deles, Kafka, na condição de leitor, desenvolveu uma forma de leitura 

bastante inusitada, a qual lhe facultava interpretações bem particulares. (MANGUEL, 1997). 

Assim, além de interpretar o texto, ele trabalhava as decifrações de palavras, ao mesmo tempo 

em que se impunha a testar e desafiar com questionamentos acerca de sua capacidade pessoal 

em decifrá-las. Essa ação fazia com que houvesse persistência não apenas na leitura, mas, 

principalmente, na compreensão do livro como um todo, sem que houvesse a confusão ou 

prevalência, entre as circunstâncias experienciadas no texto literário com as suas próprias 

experiências de vida, em suas interpretações. E sua postura metalinguística fica clara na 

passagem abaixo, lembrada por Manguel, quando contra-argumenta, em conversa com outro 

leitor, a colocação de que os livros são o mundo, com base em sua consciente separação do 

limite entre o real possível e a ficcional recriação.  

 

Isso é um erro, disse. Um livro não pode tomar o lugar do mundo. É 

impossível. Na vida tudo tem seu sentido e seu propósito, e para isso não há 

substituto permanente. Um homem não pode, por exemplo, dominar sua 

própria experiência por meio de outra personalidade. É assim que está o 

mundo em relação aos livros. Tentamos aprisionar a vida num livro, como um 

pássaro canoro na gaiola, mas não funciona. (KAFKA apud MANGUEL, 

1997, p. 111). 

 

No próximo exemplo, Sontag (2008 p. 216- 219) descreve sua experiência como leitora 

atrelada ao sentido cultural e com o trânsito por obras que lhe inscreveram sensações, e 

trouxeram descrições e experiências. Foram impressões que ocorreram com as leituras, 

motivadas por seu professor ainda na escola primária, que lhe mantiveram em contato com 

outra realidade, paralela àquela que conhecia. À medida que lia alguns autores, indicados por 

seu professor, ficava consciente da situação e realidade política do mundo europeu, da sua 

realidade provinciana e estava consciente de sua descendência judia, mesmo do outro lado do 

Atlântico. Anos mais tarde, um prisioneiro de guerra, e posteriormente seu editor, conta-lhe 

que, quando na prisão, só foi capaz de sobreviver porque lhe foi permitido o acesso à leitura. 
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E então Fritz me contou que o que lhe permitiu resistir durante os quase três 

anos no campo de prisioneiros no Arizona foi a autorização de ler livros: ele 

passou aqueles anos lendo e relendo os clássicos americanos e ingleses. Eu 

lhe contei o que me salvou quando eu era estudante no Arizona, à espera de 

crescer, à espera da hora de fugir para uma realidade mais ampla, foi ler livros 

traduzidos e também escritos originalmente em inglês. Ter acesso à literatura, 

à literatura do mundo, era escapar da prisão da futilidade nacional, da 

vulgaridade, do provincianismo compulsório, do ensino vazio, dos destinos 

imperfeitos e da má sorte. A literatura era o passaporte para entrar numa vida 

mais ampla; ou seja, a região da liberdade.(SONTAG, 2008 p. 219). 

 

Com esta dinâmica, as leituras com seus ritmos, entonações e significados acabam por 

atuar como auxiliares de compreensões e nomeações do mundo, objetivo e subjetivo; e agora 

percebemos que também nos atinge em nossa sensibilidade psicológica. E tudo isso com a 

finalidade de ampliar o desenvolvimento das imagens que formularemos do mundo, com a 

criatividade inerente à nossa condição de seres humanos. Desse modo, é por nossa concentração 

no ato de leitura, pelo peso emocional que o texto literário, diante de nossos referenciais e 

vivências, pode nos suscitar e, no fim de tudo, pela mescla entre pensamentos e palavras, que 

seremos levados à ordenação de nossos conhecimentos mais gerais, dos mais particulares e de 

nossos sentimentos.  

 

 

LOGO... 

 

 Com essas breves colocações, não pretendemos fazer da literatura um substituto à 

educação e à formação, mas desmistificar a compreensão de seu status, o qual de comum 

aparece de maneira unicamente instrumental. Conforme vimos, um conceito – ou, 

minimamente, uma definição – do que é literatura é complexo, flutuante e dependente da cultura 

e da sociedade que o desenvolve e o absorve em seus espaços, físicos ou simbólicos. Depende 

também do tempo histórico que abriga essa sua constituição. E essa dificuldade em definir não 

fica apenas para a literatura: também são flutuantes os conceitos de educação e de formação. 

Portanto, em acordo com o que observamos, e partindo dos teóricos, aqui é interessante 

compreender a literatura na condição de: um campo de conhecimentos que fala do mundo e do 

ser humano no mundo em várias dimensões, expressando-se por uma linguagem artística (a 

linguagem literária) e historicamente constituída no tempo e nos espaços culturais – distintos, 

mas articuláveis a nossa leitura pessoal. E este esforço, consolida-se enquanto um campo 

repleto de conhecimentos na medida em que o leitor se permite a uma recepção formativa.  

Assim, transitamos em uma designação cabível no que tange à existência de um 

potencial formativo na literatura. São compreensões que envolvem a educação e a literatura, 
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que nos favorecem pelas experiências objetivas, intersubjetivas (em nossa relação com a obra, 

como escritores ou leitores) e subjetivas e que podem e nos favorecem gerar conhecimentos, 

que irão auxiliar em nossa constituição como seres humanos que interferem na sociedade. 

No capítulo Filosofia e romance, de O mito de Sísifo, Camus (2012) coloca que tanto o 

artista como o pensador estão comprometidos com a obra que desenvolvem, e tal compromisso 

toma vulto na medida em que, no processo, ocorrem transformações. Assim, a fronteira entre o 

que o indivíduo emprega para desenvolver a compreensão e o sentimento é intercambiável e 

envolve as mesmas problemáticas. Nesse sentido, para que uma obra exerça a função e utilidade 

de uma obra de fato artística (neste trabalho apontamos a expressão literária), é essencial que 

nela o pensamento exista e esteja inserido de maneira apenas organizadora. Por estes termos, 

uma obra literária, ou de qualquer expressão artística, sempre será aquela que nos diz e nos 

mostra menos e que nos apresenta facetas de experiências que sempre se somam e, obviamente, 

nunca se (e nos) limitam. 

E essa soma trata de um conhecimento diferenciado e elaborado em vários sentidos. 

Portanto, entre nós, o mundo, a educação e a literatura supomos a existência de um território 

rico em semânticas, sintaxes, léxicos denotativos e, principalmente, de léxicos 

plurissignificativos. E é nesse extraterritório que se localiza a matriz de sensações, sentimentos, 

percepções e as possíveis, e ainda muito pessoais, concepções de nós e do mundo ao redor. 
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2 LITERATURA E FORMAÇÃOOU DO FIO DE ARIADNE À CAIXA DE  

PANDORA 

 

Só por um hábito cultivado na linguagem falsa dos 

prefácios e das dedicatórias o escritor diz: ‘meu leitor’ 

Na realidade, cada leitor é, quando lê, o próprio leitor de si mesmo. 

A obra do escritor é somente uma espécie de instrumento de óptica que ele 

oferece ao leitor 

a fim de lhe permitir discernir aquilo que, sem o livro, talvez não tivesse 

visto em si mesmo. 

 

Marcel Proust 

 

Neste ponto, e pensando a literatura como uma possibilidade de também nos 

desenvolver, de nos educar – num certo sentido voltado ao desenvolvimento ou “educação” da 

sensibilidade –, o texto literário, além de meio de expressão da leitura diferenciada (ou literária), 

é particularmente compreendido como um divisor de águas que pode favorecer saltos 

qualitativos em nossa formação. Nesses saltos, atravessamos experiências em algumas das 

dimensões (objetiva e subjetiva) que nos constituem, sofremos afetações em diversos graus e, 

junto ao conhecimento mais cotidiano e objetivo, chegamos à elaboração de mais 

conhecimentos que também são matizados por nossas subjetivações. 

 

2.1 Traços formativos da literatura 

 

Esses traços formativos existentes na literatura compõem uma resultante da trama de 

vários dos fios de Ariadne existentes neste labirinto, que nos incentivam a pensar, sob uma 

outra ótica, a relação entre literatura e formação. Aqui, nos norteamos pelos estudos de Barthes 

(2007), de Camus (2012) e de Steiner (2001).  

Na relação entre literatura e formação, observamos algumas tensões relevantes que 

partem de questões relacionadas às teorias da literatura. Dessa forma, temos vertentes que a 

consideram como uma ferramenta ou recurso didático em uma formação instrumental e 

vertentes que buscam o seu potencial formativo mais abrangente, como a compreensão do leitor 

que busca a leitura literária com intenções pessoais (pelo gosto da leitura), ou ainda o seu uso 

em sala de aula na condição de disciplina que procura (na literatura) os potenciais que auxiliem 

a constituir uma educação literária.  

Para as duas últimas possibilidades (a do leitor que lê com intenções pessoais e a do uso 

da literatura para efetivar a educação literária), a recepção estética do indivíduo necessita ser 

-+966 
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considerada. Neste quadro, desenvolve-se cada vez mais a necessidade de compreensões menos 

instrumentais num modo geral, e também no que diz respeito à literatura e à leitura, 

especialmente ante as exigências feitas a cada um de nós, indivíduos em atuação na sociedade. 

Para tanto, é essencial que sejam procuradas as bases que nos permitam explorar melhor 

esses potenciais num meio termo – não apenas agregado a círculos instrumentais e engessado 

enquanto disciplina, muitas vezes articulada a discussões estéreis, ou, num oposto, 

compreendida como uma arte pela arte e passatempo não menos estéril. Assim, faz-se 

necessária a intenção de estudar e compreender a literatura enquanto uma linguagem artística 

que abriga vasto campo de conhecimentos no qual as problemáticas do cotidiano são 

trabalhadas de maneira mais significativa, e que, mesmo sendo ficções, partem da realidade que 

nos cerca. Grosso modo, seria como se lançássemos o olhar à realidade exterior e, 

posteriormente, a expressássemos por símbolos e significados próprios da linguagem literária e 

com eles também conseguíssemos refletir as problemáticas encontradas. 

Estranhamente a literatura não faz parte do nosso percurso formativo. Raras são as 

exceções e, quando ocorrem, é por iniciativa própria do indivíduo (professor, leitor) ou de seu 

grupo próximo – e aqui falamos nos incluindo no lugar comum ao educador em formação. 

Portanto, a literatura praticamente inexiste como disciplina que procura dar uma maior 

flexibilidade para tratar a técnica, nos favorecendo com o que possui de melhor, que é a sua 

capacidade de ficcionar a realidade, promovendo experiências estéticas que contribuem para a 

ampliação e sensibilização da nossa percepção do mundo, ao trabalhar o objetivo de maneira 

mais subjetiva, imprimindo leveza, ludicidade e dramaticidade à racionalidade.  

Esse tom de ambiguidade entre o lúdico, o dramático e o racional, que é universalmente 

consagrado, é a base pela qual o discurso literário transita de maneira fluida e com base na 

condição humana, ou na centralidade do lugar comum de cada um de nós. Um lugar ou 

centralidade que também abriga a literatura e que toma vida no cotidiano emocional, pessoal, 

familiar e social de cada indivíduo e nos faz observar que o trágico, o lógico e o lúdico 

desenvolvem suas raízes do cotidiano. É então que, quando se chega ao limite de nossa condição 

humana, a maior esperança é poder escapar da condição humana automatizada, mecanizada 

(CAMUS, 2012, p. 145-158).  

A literatura, em decorrência de suas qualidades, apresenta um grande potencial 

formativo que, muito embora não seja um ponto de fundamental exploração, está voltado às 

sensibilidades humanas, muito próximas ao nosso mundo interno. Por isso, também é 

considerada como humanizadora. Essa constatação não é mais uma tentativa de salvação, agora 
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contemporânea, para o indivíduo (no que tange a si, à subjetividade e à sociedade na qual 

transita) através do discurso literário com sua linguagem diferenciada.  

Não é cabível esperar que a literatura repita as tentativas de resgate do indivíduo e da 

sociedade que fizeram parte de outros discursos que se instituíram, impuseram-se e 

posteriormente acomodaram-se em algum sentido – a exemplo do discurso religioso, dos 

discursos político, do científico e de outros mais. Do ponto de vista formativo, no entanto, e se 

pensarmos uma formação que trabalharia nossa sensibilidade, ou que pode contribuir para a 

nossa constituição como seres humanos, num sentido interior para o exterior conforme já 

sinalizamos, então é possível, por este trajeto, que a educação literária seja significativa.   

Com base no que vimos em nosso levantamento, constatamos que os debates sobre a 

relação literatura e formação nas abordagens15 comumente exploradas apontam uma quantidade 

menor de pesquisas e debates voltados ao entendimento de seu potencial estético-formativo, o 

qual procura explorar um percurso onde escrituras e leituras se constituam por desdobramentos 

em sentidos de in e extrospecção em cada um de nós. Porém, recentemente, esse entendimento 

vem gradativamente emergindo no cenário contemporâneo da educação, justamente quando 

observamos a desenvoltura da literatura e seu discurso conotativo no confronto com algumas 

tensões desenvolvidas e exigidas de nós pela sociedade. Essa possibilidade tem início, 

efetivamente, com o desenvolvimento da arte literária e culmina com a sua utilização, 

facultando-nos reflexões acerca do saber articulado ao uso de um discurso menos 

epistemológico e mais dramático que aqui é o caso do discurso literário. (BARTHES, 2007, p. 

19). 

Nesta perspectiva, e sob a ótica de teorias mais contemporâneas que podem chegar à 

educação, torna-se perceptível que a literatura atua como um veículo com trânsito muito 

próximo à realidade cotidiana, e busca expressá-la com uma linguagem específica capaz de 

criar significantes e consolidar significados, justamente porque abre espaço para as elaborações 

de ordem individual e coletiva. Mesmo que, para tal, venha a ser objeto de interpretações várias, 

todas sofrendo com: instabilidades promovidas com as leituras; o leitor, no que se refere às 

constelações de significados por ele percebidos, analisados e selecionados diante de certas 

imposições; e a crise de sentidos, ou percepções, surgidas em determinadas épocas na 

sociedade. (STEINER, 2001, p.40). 

Entretanto, a literatura não está imune às transformações socioculturais e históricas – 

observação esta recorrente –, o que gera instabilidades e caracteriza mudanças significativas na 

                                                           
15Vide estada da produção científica no capítulo anterior. 
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maneira como a compreendemos ao longo de um percurso legitimador, que desenvolve em 

maior ou menor grau o seu papel formativo. E a educação não percebe tão facilmente as 

qualidades formativas da literatura, por conta do modelo de educação instrumental em voga; e 

as qualidades da linguagem literária são na maioria das vezes deturpadas ao sofrerem a 

institucionalização que se expressa em ação de didatização, entendida como um caminho mais 

fácil. É interessante perceber que, na relação entre a educação e a literatura que intenciona 

contribuições à nossa formação, o conceito de linguagem é observado com uma maior atenção 

quanto à flexibilidade e ao tratamento voltado à compreensão de significados.  

Por essa compreensão da literatura, são percebidas suas características distintivas, que 

abrem espaço para a constituição subjetiva e identitária do indivíduo, justamente porque as 

experiências narradas no texto ficcional partem da realidade cotidiana e são facilmente 

assimiladas. E a condição de perceber tais características e emitir julgamentos tem base nos 

predicativos e referenciais elaborados por cada um de nós, indivíduos em formação. Isto deixa 

claro que a formação, que também abrange e procura incluir um sentido estético, não é uma 

panacéia, mas sim um colaborador para a sensibilidade sem, contudo, estigmatizar juízos de 

condutas ou de valores; e essa é uma flexibilidade que dependerá de alguns fatores, tais como 

os nossos referenciais pessoais, portanto falamos de possibilidades. 

 

2.1.1 Linguagem e linguagem literária 

 

Para compreendermos o cabedal da linguagem literária, se fez necessário antes entender, 

ainda que sutilmente, a complexidade que envolve a linguagem – mais abrangente e não apenas 

literária –, na qual a palavra é compreendida em um eixo cuja estrutura é independente do 

sujeito, e dentro da qual “O significado de uma palavra é o seu uso na linguagem” 

(WITTGENSTEIN apud ARAUJO 2004, p. 110) – daí que o significado não pode ter uma base 

única no sentimento individual/psicológico, pois os significados gerariam ruídos e 

superinterpretações, mas sua aplicação está estritamente conectada ao contexto. Neste trecho 

do trabalho, buscamos os estudos de Araújo (2004), de Chklovski (1973), de Eco (2005), de 

Kundera (2009), de Silva (2011) e de Steiner (1990a; 2001). 

Ao utilizarmos a linguagem, conectamo-nos a uma rede de fatores – tais como o meio, 

as necessidades, os desejos, as emoções e as nossas capacidades sensórias – e, com eles, 

buscamos delinear o melhor conceito para o fato ou situação que observamos, queremos 

compreender e posteriormente apresentar. Por fim, o que expressaremos não dependerá 

unicamente do que dizemos, mas também das situações circunstanciais exteriores que 
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vivenciamos e nos fazem sentido, numa troca constante entre nós e o meio, em sua dimensão 

social e cultural. Em suma, cada um de nós possui um ideal linguístico, que possibilita 

seletividade ao elaborar impressões decorrentes dos conceitos que abraçamos na intenção de 

expressar nossas ideias. Desse modo, esses jogos ou usos de linguagens são essenciais para a 

expressão da singularidade recorrente de nossos predicativos, que são alimentados de maneira 

intersubjetiva na pluralidade das informações que nos chegam. (ARAÚJO, 2004, p. 111). 

Na compreensão da linguagem literária, o uso dos jogos de linguagem permite relações 

diferenciadas com as palavras, ação que expressa o uso estético; e a literatura no suporte das 

obras ficcionais é o campo ideal para sairmos dos clichês cotidianos, de visão denotativa. Com 

as recepções estéticas, temos outras alternativas para expressar a realidade vigente, pois, através 

da sensibilização provocada por seu aspecto conotativo, nossa afetação subjetiva será mais 

contundente e contemplada com experiências que envolvem empatia e posturas mais 

alteritárias. Nessa ideia, a linguagem expressa na obra literária as situações, transformações e 

movimentações sofridas que se refletem em nosso mundo interior e no mundo exterior, e são 

alimentadas mediante a paixão de se estabelecer o conhecimentos. 

Nessa perspectiva, a natureza da linguagem passa a ser redefinida. Ela não é mais 

considerada como um meio neutro que pode representar a realidade, mas ela passa a ser 

compreendida como uma parte central e inseparável desta realidade, sendo desenvolvida e 

expressa com base nela. Nessa nova concepção, a linguagem sai da estabilidade de um único 

significado externo – deixa de ser unívoca e inequívoca – e passa a ser concebida como um 

fluxo indefinido e constante. E nessa indefinição a linguagem não consegue expressar uma 

forma definida para os significados a ela voltados (SILVA, 2011, p. 250-251), o que é 

interessante e poderá ser um oposição ao clichê. Esse movimento que rompe o sentido unívoco 

da linguagem foi percebido em diferentes campos dos fundamentos; e na linguística ele estava 

voltado à gramática, às teorias semânticas e semióticas; ainda interferiu na filosofia, poética, 

psicologia e no campo histórico-cultural das teorias políticas. 

Os inúmeros altos e baixos da linguagem transitaram por alguns caminhos férteis, como: 

o favorecimento do discurso poético enquanto um sinônimo de criação; a diluição das palavras 

em significados representativos; restrição do que pode ou não ser considerado como significado 

literal ou metáfora; e, por último, as desconstruções relativas ao modo clássico de interpretações 

que dizem respeito às diversas relações entre palavra e mundo. (STEINER, 2001 p. 3437). 

Portanto, a linguagem é uma ferramenta de grande potencial para ir de encontro ao clichê; e o 

que ainda dificulta sua plena utilização é justamente a acomodação conceitual, na qual nos 

escoramos, muitas vezes por imposições institucionais. 
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Mas, podemos pensar a linguagem como mais um possível fio de Ariadne, o qual é 

repleto de significados, ordenações, representações e expressões de mundo, que podem nos 

facultar os elementos necessários para que possamos nos definir como seres humanos em 

diversos sentidos – filosófico, lógico, teórico, social, artístico e semântico – com o suporte da 

língua, desde que atentemos para esta condição. Nessa perspectiva, a linguagem pode ser 

compreendida como um meio que auxilia o trânsito de ideias renovadas no confronto com um 

mundo de ideias acomodadas. Pois, em seu dinamismo, a linguagem está constantemente em 

radicais transformações com propostas que nos afetam de modo direto e singular e provocam 

experiências e (re)experiências com as imagens que nos envolvem, próprias ou alheias; ou seja, 

sempre estamos diante dos aspectos que marcam a revolução da linguagem. (STEINER, 1990a, 

p. 09-10).  

Entretanto, na contemporaneidade, mesmo diante do dinamismo da linguagem, nos 

encontramos ilhados em um contexto histórico desprovido de garantias que desenvolvam 

sentidos renovadores; tem-se, então, um acomodamento na falência do pensamento e da 

linguagem que se reflete no contexto de vários discursos que se institucionalizaram, se 

acomodaram, enfim. E as palavras perdem, em expressão de sentidos e significações, quando 

atribuídas aos contextos diversos e às instituições e seus representantes – religião, tradição, 

autoridades de cunho religioso ou laico.  

 

Um símbolo, de fato, supõe dois planos de 

ideias e sensações, 

e um dicionário de correspondências entre um e outro. 

Este léxico é o mais difícil de estabelecer. 

Mas tomar consciência 

dos dois mundos presentes 

significa enveredar pelo caminho 

de suas relações secretas. 

(CAMUS, 2012, p. 147) 

 

Um porta-voz interessante e expressivo, que pode articular essa gama de significados e 

conceitos validados no que se refere à linguagem, ratificamos, é a literatura. Através dela, 

observada por suas qualidades formativas (as quais levantamos desde o início deste trabalho), 

podemos percorrer um trajeto fértil no que se refere às significações que podemos dar ao 

mundo. Pois a literatura compreendida enquanto uma linguagem artística tem, entre outras 

funções, a capacidade de promover certo distanciamento dos significados das coisas e contextos 

do mundo exterior, porque é pautada na obscuridade expressa em algumas qualidades que nos 

dificultam percepções imediatas – como metáforas, polissemia, conotações, plurissignificações, 
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etc, que conferem o caráter literário ao texto –, favorecendo-nos, por conseguinte, a fuga do 

pensamento automatizado que nos é oferecido no cotidiano. 

Dessa maneira, o artifício de distanciar, ou o efeito de estranhamento16, que existe na 

literatura nos favorece estranhar ou nos distanciar do comum do cotidiano e adentrar em outro 

nível de percepção pelas vias de uma experiência de caráter estético. Para Chklovski (1973), o 

termo estranhar, ou estranhamento, está bastante próximo da ideia de sair do comum a tudo e a 

todos e busca promover a singularização perante um mundo diversificado quanto aos 

significados. Para isso, a literatura – como uma linguagem artística – pode auxiliar numa 

construção de significados mais plurais partindo do nosso olhar singular. Isso nos estimula ao 

enfrentamento através do exercício mais apurado de perceber, e criar o não tão óbvio com base 

no que está superficial, nos levando a sair do comum pelo choque entre a linguagem do 

cotidiano, que é clara, e a linguagem literária, que é poética.  

Em seu artigo, Chklovski (1973, p. 44-45) exemplifica esse processo com a escrita de 

Tolstoi, que, na concepção da singularização, em vez de nomear, procurou descrever os objetos 

e situações que desejava, através da composição de expressões diferentes das (expressões) 

necessárias, comuns e cabíveis, então utilizou termos aparentemente desarticulados da 

necessidade e do contexto desenvolvido. Com este artifício, promoveu as impressões que 

expressariam o contexto em questão de maneira inédita ao fazer uso de plurissignificações, 

dificultando assim a percepção do óbvio na escrita e, posteriormente, na leitura. Dessa maneira, 

imprimia nos objetos palavras que normalmente não estariam a eles associadas.  

Esse jogo com as palavras, ao mesmo tempo em que dificulta a nossa percepção 

imediata, exprime uma característica importante da linguagem literária que é a sua obscuridade, 

através de um processo que produz e não meramente reproduz ideias, desejos e situações de 

maneira unívoca, mas faz o oposto com o uso de algumas figuras de linguagem. O que nos leva 

à literariedade existente na obra literária. É através dela que o texto literário é compreendido 

como um suporte que, além de expressar e significar uma realidade histórica também aponta 

para algumas possibilidades de ordens crítica ou utópica, e isto não está preso à temporalidade 

(idade da obra, por exemplo). Então, são possibilidades que estão presentes e permitem nossas 

vivências e transferências momentâneas, até certo ponto empáticas, sob a forma das criações 

ficcionais de uma realidade paralela (ficcional) que aponta para a realidade exterior.  

                                                           
16 Conceito trabalhado pelo teórico formalista russo Victor Chklovski em seu artigo A arte como procedimento, 

originalmente escrito em 1917 e parte integrante da coletânea Teoria da literatura: formalistas russos, organizado 

por Dionísio Toledo, editado pela Editora Globo, esta edição no ano 1973.  
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E tudo isso se constitui mediante várias fantasias, elaboradas ante o confronto entre 

personagens ficcionais e nossas experiências de vida, alimentados por hábitos individuais, 

culturais e disposições sociais – todos próximos do nosso cotidiano, numa representação que 

não se abstém da racionalidade. Portanto, o texto literário pode ser comparado a um universo 

aberto e repleto de possibilidades interconectadas ao seu criador e ao seu intérprete, o leitor; 

porém, o intérprete deve estar atento à intenção da obra (ECO, 2005, p.11-45), o que ela nos 

fala ou o que nos silencia, e à existência de uma página ausente ou em branco, que preenchemos 

dentro dos limites possíveis à interpretação. 

Mas, aguçando a compreensão acerca do texto literário e pensando na literariedade nele 

existente, observamos que toda ficção só é ficção porque com ela podemos nos permitir 

descentramentos e transferências, porque podemos sair da dinâmica da vida cotidiana. Assim, 

só podemos viver essa realidade paralela porque, como humanos, nós temos a capacidade de 

criar, abstrair, imaginar. E esse distanciamento não é aleatório. Ele tem bases construídas no 

cenário da obra literária com personagens e enredos, em um processo que pode nos instigar a 

problematizar situações, justamente porque não as conhecemos amplamente e não possuímos 

respostas. E, com um olhar menos viciado em respostas prontas, o que nos poderá ocorrer é 

uma postura aberta a descobertas. E, para isso, a literatura é um terreno fértil. 

 Logo, e diante do que conseguimos articular, a nossa relação com o exterior é forjada 

por meio da linguagem, entendida como um recurso que também está voltado à organização de 

caráter significativo das palavras nos favorecendo compreensão, interpretação e expressão da 

realidade vigente. (ARAÚJO, 2004, p.17). Então, dentro dessa construção entendemos que a 

relação entre os campos de conhecimento da literatura e da educação – ao perpassarem a 

recepção das obras lidas e os caracteres socioculturais e históricos, nos quais estejamos 

presentemente inseridos por meio dessa ação – também faz com que cheguemos aos 

conhecimentos de mundo de maneira bastante pessoal. 

No entanto, esta articulação pode falhar, como tudo que faz parte do universo da 

educação. Pois raramente transita por alguns dos relevantes debates constituídos pelos discursos 

e interdiscursos mais presentes no cotidiano e que têm alguns protagonistas – professores como 

os de literatura no Ensino Médio, que muitas vezes não cultiva o hábito da leitura em si e na 

sala de aula, e nós quando não somos leitores, etc. Protagonistas acomodados a receitas prontas, 

de ensino de caráter instrumental, que são bloqueados pelo sistema ou são omissos a métodos 

que trabalhem satisfatoriamente algumas competências e habilidades, que favoreçam o 

desenvolvimento do olhar sensível do leitor literário; ou somos pivô e sujeito da educação 
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literária, numa tentativa de não meramente institucionalizar a literatura, mas apontar outras 

possibilidades de se trabalhar com ela na promoção de conhecimentos. 

Por fim, e pensando a literatura como expressão da existência e da realidade, Kundera 

nos aponta, e concordamos com ele, que o “romance não examina a realidade, mas sim a 

existência. A existência não é o que aconteceu, a existência é o campo de possibilidades 

humanas, tudo aquilo que o homem pode tornar-se, tudo aquilo de que é capaz”. (KUNDERA, 

2009, p. 46). Tal possibilidade incentiva a ocorrência e transformações de atributos intrínsecos 

ao sujeito, revelados como predicativos expressos em sua atuação nos espaços privado e público 

e na efetivação da sua relação com o mundo, agora de maneira possivelmente mais argumentada 

e posicionada de modo mais crítico. 

 

2.2 Recepção e Estética da recepção  

 

Pelo entendimento até aqui traçado sobre a literatura, temos como consequência o ato 

de ler percebido como um ato cognitivo em franca interação com uma atitude política, na qual 

são refletidos os desdobramentos das vivências do escritor e do leitor, da sociedade e da cultura, 

em um sentido utópico sem deixar de ser crítico. Por este motivo, teorias como a estética da 

recepção contribuem para uma melhor compreensão do processo que constitui a leitura literária, 

porque levam em consideração a sensibilidade dos leitores na ação mecânica de ler. Aqui 

partimos das considerações, estudos e discussões de Brayner (2005), Compagnon (2009), de 

Jauss (1979), de Iser (1979), Stierle (1979) e de Lima (1979). 

Lembrando as transformações e acomodações sofridas pela literatura, Compagnon 

(2009, p. 30-53), quando trata do que ele denominou como quarto poder voltado à literatura, o 

pós-moderno considerado como o mais recreativo, aponta que ela é assimilada através de sua 

linguagem peculiar criadora de polissemias, de significantes e consolidadora de significados 

que nos abrem espaço para as elaborações individuais e coletivas e nos apontam condições para 

a ampliação de pensamentos e reflexões, orientados e expressos pela realidade. Dentro desta 

constatação, no entanto, não podemos deixar de considerar que, em nossa realidade, a literatura 

ora é compreendida e trabalhada como disciplina e um recurso didático na prática docente, ora 

é vivenciada pelo leitor, num experimento pessoal e intransferível, com consequências 

próximas às deste quarto poder. 

Em quaisquer dessas condições, voltemos nossa atenção ao discurso literário, com base 

no que já desenvolvemos de raciocínio até aqui nesta direção, e consideremos que a sua 

flexibilidade, minimamente faculta situações que podem levar à formação. E isto se dá por um 
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processo que, logicamente, depende da nossa recepção no que tange à literariedade do texto, e 

por uma ação provocadora da experiência estética alimentada com a gama de conhecimentos 

em nós pré-existentes e de outros com campos de significação mais objetivos. 

Para tanto, percebemos a necessidade de beber na fonte de alguns conceitos que 

procuram explicar a dinâmica de uma atitude leitora sensível e crítica – o que talvez possamos 

denominar de modus operandi do processo por trás da utilização da literatura. Através de uma 

mínima compreensão da estética da recepção e de alguns meios pelos quais nos sensibilizamos, 

como a recepção e a experiência estética. Partindo disto, esperamos compreender a literatura 

enquanto uma linguagem e usufruir dos benefícios e qualidades nela existente. 

A experiência estética que aqui procuramos compreender é derivada da tradição 

romântica alemã e erguida numa construção que se estabelece e se revelava como uma atitude 

contrária ao classicismo burguês. (BRAYNER, 2005). Pode ser definida enquanto um processo 

de caráter íntimo e constituído por descentramentos e renovadas aproximações de cunho não 

apenas teórico-conceitual, mas também vivencial, provenientes de algumas oscilações cujo 

interesse transita entre dois espaços simbólicos e significativos, o do EU e o do OBJETO de 

seu interesse, alimentados por vivências cotidianas, Então, conforme Lima , 

 

A experiência estética, portanto, consiste no prazer originado da oscilação 

entre o eu e o objeto, oscilação pela qual o sujeito se distancia 

interessadamente de si, aproximando-se o objeto, e se afasta interessadamente 

do objeto, aproximando-se de si. Distancia-se de sua cotidianeidade, para estar 

no outro, mas não habita o outro como na experiência mística, pois o vê a 

partir de si. (1979, p.19). 

 

Por este entendimento, nosso conhecimento de mundo pré-existente, ou nossas 

prenoções, atuará como base para esta experiência ou experimento de prazer estético, 

estruturando conhecimentos de maneira diferente da que habitualmente é desenvolvida e 

expressa pela maneira objetiva, conceitual ou científica. Nessa concepção, a experiência 

estética é caracterizada pela falta de controle no que tange ao caráter conceitual; portanto, por 

estar isenta deste controle, tanto faz projetar as prenoções do indivíduo como sofrer os 

questionamentos das mesmas, numa via de mão dupla.  

Os questionamentos sofridos não irão gerar uma rede conceitual, mas continuarão 

gerando prenoções e ampliando o horizonte de expectativas e possibilidades significativas, 

justamente porque o signo sempre está à deriva e em busca de caminhos e propósitos para as 

interpretações possíveis e emergentes. Portanto, no campo da literatura e sob a ótica do leitor, 

a experiência estética, por ser uma experiência “conceitualmente não controlável”, é tida como 
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uma experiência de reconhecimento, de duplicação, de reforço e de questionamento dos valores 

subjetivos existentes no leitor. E o leitor ideal, de acordo com essa perspectiva, seria todo aquele 

que consegue romper com seu horizonte de compreensões e expectativas fruindo a leitura de 

mundo propiciada com a literatura ficcional, em franco processo de recepção. (JAUSS, 1979; 

LIMA, 1979). 

Ao transitarmos pelas possibilidades de usos endereçadas à literatura, em especial ao 

gênero ficcional, é primordial considerar a experiência estética e, antes dela, a recepção 

literária, com os seus consequentes efeitos ocasionados na mediação texto-leitor (ISER, 1979), 

atuantes como ponte entre um texto possuidor de elementos criativos – portanto, revestido de 

um “horizonte aberto” ou “espaços abertos” – e o leitor, com a sua base de conhecimentos 

prévios, numa ação que adentra os espaços propostos pelo texto, desencadeando subjetivações 

e, como possível consequência, algum nívelde formação para o indivíduo. Nesse caminho, o 

significado da leitura literária passa a ser apreendido sob a análise que parte da recepção do 

leitor, conferida ao texto como um todo, numa efetivação da Teoria da Recepção enquanto 

teoria afeita ao que existe de relevante e que seja captado na recepção – no caso aqui, da obra 

literária.  

Atuante enquanto um processo, a recepção abarca cada uma das atividades que 

ocorrerão junto ao leitor (o receptor) via texto, as quais vão da mera compreensão até a gama 

de reações por ela originadas – reações como o ato de abrir e fechar o livro, copiá-lo, criticá-lo, 

presenteá-lo, etc –. Assim sendo, o ato de recepção exprime uma atitude de caráter diferencial 

das sequências e da apreensão de sua construção de sentido hierárquico. Por estas colocações, 

vemos que a recepção apresenta todo um potencial por nós apreensível, o qual, ao se 

concretizar, sempre será parcial, porém essa sua parcialidade ficará cada vez mais abrangente. 

(STIERLE, 1979, p. 133–181). A recepção sempre estará submetida a algum foco de intenção, 

podendo ser uma intenção pedagógica em sua diversidade de dimensões (social, psicológica, 

histórica, midiática) ou a intenção atribuída pelo leitor, advinda de seu lugar comum. A 

recepção, por tanto, nunca será aleatória. 

 

Descrever o ato da recepção significa, de imediato, diferenciar seus vários 

passos e apreender sua construção hierárquica. A medida que se apresenta a 

hierarquia destes passos, possibilitados pelo próprio texto, torna-se 

apreensível um potencial de recepção, que, no caso concreto, se atualiza 

sempre de modo parcial, mas que constitui o horizonte para uma recepção 

sempre mais abrangente. A tarefa de uma teoria formal da recepção deve 

formular este potencial recepcional, independente da sua atualização 

particular e condicionada por interesses mutáveis. (STIERLE, 1979, p. 136). 

 



64 

 

Para este processo, a opção pela ficção seria a escolha ideal? Arriscamos uma resposta 

afirmativa, porque este gênero textual possui qualidades conotativas com estreita identidade 

com o mundo dito real e, logicamente, com o receptor de suas informações pessoais. Por esse 

prisma, a estrutura acima delineada é a base construtiva do que teremos como “caráter de 

comunicação” presente no texto, elaborado em uma ação intersubjetiva na qual o leitor amplia 

sua “atividade ideativa”, favorecida pelos espaços vazios, que são derivados das 

indeterminações do texto. Isso nos remete à intenção de Chklovski em proporcionar sensações 

e não reconhecimento imediato das coisas – a literariedade, o estranhamento, o pensar por 

imagens distintas do óbvio. (ISER, 1979, p. 83- 132). 

 Quando partimos de tal entendimento, percebemos que a literatura de fato nos traz toda 

uma gama de possibilidades formativas, justamente porque trabalha de modo superlativo com 

a linguagem. O texto literário se apresenta a nós como veículo que pode favorecer algumas 

vantagens como a produção de subjetividade, a reprodução alternativa de realidades e a 

constituição identitária, pois nos faculta certa liberdade diante das subordinações de caráter 

moralizador e modelador social e culturalmente vigente. E isso inaugura outras possibilidades 

formativas que promovem alternativas ao direcionamento do modelo pedagógico moderno. 

A literatura é, como temos dito, percebida enquanto linguagem traduzida por seu 

discurso conotativo expresso em sua linguagem literária, da qual conseguimos dizer ou 

compreender (nas condições de escritor ou leitores), de maneira estética o que o discurso 

denotativo cercado pela objetividade cientificista, de caráter pedagógico e próprio da 

modernidade, através de seus campos de conhecimentos, nos fala de maneira única e 

exclusivamente racional. Tais condições levam-nos à compreensão que na obra ficcional essas 

ações podem ser efetivadas, ao desarticular a condição objetivamente automatizada, com a qual 

somos orientados a ler e compreender o mundo. 

Nesta conjunção, a ação de ler é considerada como a porta de entrada e veículo que nos 

encaminha às vivências literárias, as quais nós recepcionamos e desenvolvemos com base em 

várias acepções. Essa ação segue percursos distintos que se cruzam em fins semelhantes, pois 

o que se encontra em jogo é a literatura e sua interação como o meio através das experiências 

que nos proporciona, quando nos fazemos senhores ou vassalos de suas significações possíveis. 

Esse processo se dá através de nosso trânsito consciente neste universo paralelo, no processo 

que encontra e se confronta com a literariedade do texto literário que nos provoca mudanças, 

extrapoladoras do mero entretenimento, que estão naturalizadas no mundo e na ficção por terem 

base no que temos por realidade. 
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2.3 O letramento literário 
 

Esse item tem como intuito lançar um olhar mais detalhado à proposta do Letramento 

literário, que visa à educação literária e suas implicações e que foca o desenvolvimento e cultivo 

do leitor literário. A primeira vez que tivemos contato com esta proposta foi por ocasião do 

Seminário Novos Paradigmas do Ensino de Literatura no Ensino Médio, que ocorreu no Centro 

de Educação na UFPE em setembro de 2010, no qual o professor Rildo Cosson discorreu sobre 

esta temática, apresentando-a e tirando dúvidas dos participantes. Posteriormente, tivemos 

contato com o letramento literário e sua metodologia ao atuar como bolsista REUNI no 

cumprimento da exigência referente ao “apoio ao desenvolvimento de práticas pedagógicas 

inovadoras e/ou materiais didáticos” – exigência realizada na disciplina Educação literária na 

escola e na biblioteca (CE/ UFPE). (UFPE, 2012, p.2). 

Esse contato teórico e prático favoreceu bastante a compreensão, o desenvolvimento e 

o interesse em disseminar a educação literária, com intuito ainda maior de não ver entrar em 

extinção o leitor literário, em um ambiente voltado ao educador em formação. 

Ainda nessa atividade, percebi que a proposta do letramento literário tomou vulto 

recentemente. Sua compreensão se dá não apenas enquanto uma forma diferenciada e 

estruturada com cuidado metodológico, que visa à aquisição do uso social da escrita e da leitura, 

mas vai mais além na medida em que procura assegurar e efetivar, por seu domínio, também 

uma educação literária.  

Com essa intenção, o letramento literário é expresso como uma proposta desenvolvida, 

e trabalhada, na obra do professor Cosson (2011) intitulada Letramento Literário – Teoria e 

Prática, onde ele busca responder questões e suprir algumas necessidades, tanto de professores 

como de alunos, no que tange ao ensino mais consistente e significativo da literatura. 

Entendimento também corroborado por Riter (2009) e por Brandão e Rosa (2010), 

especialmente ao acrescentar discussões sobre o que há nos processos metodológicos que 

podem alimentar eficazmente, ou não, o letramento literário enquanto o que sejam 

procedimentos necessários ou os mitos desta formação voltada ao leitor literário. 

Assim, o letramento literário delineia uma proposta que tem como objetivo a formação 

do leitor literário, ou seja, o leitor que desenvolverá habilidades ou competências mais 

sensíveis, que intentam ir além da mera decodificação de um texto literário – sempre tendo em 

mente que o leitor não nasce pronto e que apenas saber ler, de ordinário, não nos faz leitores 

maduros. Mas, o que nos propõem maturidade, junto à leitura, é justamente o fato de cada vez 

mais buscarmos desafios, utilizando fontes cada vez mais complexas de leituras. E, nesse 



66 

 

pressuposto, o leitor de fato literário consegue ser autônomo em suas percepções e apropriações 

das obras e do processo de leitura estabelecido. (COSSON, 2011). Levanta-se daí a questão do 

que se deve considerar como qualidades essenciais de um leitor literário.  

 

Ser leitor de literatura na escola é mais do que fruir um livro de ficção ou se 

deliciar com as palavras exatas da poesia. É também posicionar-se diante da 

obra literária, identificando e questionando protocolos de leitura, afirmando 

ou retificando valores culturais, elaborando e expandindo sentidos. Esse 

aprendizado crítico da leitura literária, que não se faz sem o encontro pessoal 

com o texto enquanto princípio de toda experiência estética, é o que temos 

denominado aqui de letramento literário. (COSSON, 2011, p. 120). 

 

A leitura literária, então, não é uma mera decodificação de textos. Mas, para que o 

processo que leva à efetiva formação de leitores literários se constitua, existe a necessidade de 

desfazermos alguns “mitos”, ou ideias falsas que se consolidadas e que entravam a leitura. É 

também por conta deles que, ao sinalizarmos na direção da leitura literária, não a vemos como 

um processo formativo, mas a enxergamos superficialmente como mais um processo solto ou 

reprodutivo. Estes pontos são considerados como mitos justo quando extrapolam seus pesos 

significativos para nós leitores e passam a existir como axiomas, pois aparentemente “não 

apresentam nada a se contestar”, tamanha a acomodação na qual nos encontramos. 

Riter (2009, p. 52-63) nos apresenta os mitos (e eles são vários) que nos desconsolidam 

como leitores decodificadores. O primeiro deles é: “ler é prazer”; é mito, pois o exercício da 

leitura vai além, e se estabelece como uma experiência estética. “Seguido por Ler é um ato de 

liberdade”, esse não é tão preciso, pois estamos restritos ao que nos fala o texto e suas 

compreensões possíveis, inclusive suas páginas em branco ou silenciosas, nas quais transitamos 

por interpretações evitando as superinterpretações. O próximo é: “Livro é caro”, é mito porque, 

na realidade, esse julgamento é questão de foro íntimo e atrelado ao que consideramos de fato 

por necessidade de conhecimento, ou pelo que seja supérfluo. Por último: “A partir do 5º ano, 

as crianças perdem o gosto pela leitura”, o que ocorre na realidade para esse declínio é a 

imposição da leitura voltada às finalidades didáticas (exemplo: fichamentos) sem considerar a 

experiências estéticas e de leitura do aluno; é a institucionalização um empecilho primacial para 

a criação do hábito de ler.  

Para a efetivação do leitor literário, pressupõe-se a existência de um professor que 

possua um bom repertório de leitura, ou seja, um indivíduo familiarizado com o hábito da leitura 

literária, um professor que também seja ordinariamente leitor, que possa exercer um papel 

mediador entre o aluno (o leitor em formação) e a obra apresentada, a qual precisa possuir 
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critérios – que esboçaram as complexidades definidoras dos níveis de leitura – para ser 

considerada literária. Brandão e Rosa (2010 p. 74-78), em seus estudos nos mostram que esse 

repertório pessoal, ou as preferências dos professores como leitores, auxiliam as escolhas de 

textos que apresentem certas complexidades, que toquem a nossa sensibilidade e possam 

desencadear uma boa recepção estética no processo da educação literária. Por isso, a 

familiaridade do professor, com estes tipos de texto, favorecerá a troca de ideias e impressões 

de leitura. 

E para uma troca de impressões de leitura favorável ao leitor, Riter (2009 p. 64-65) 

enumera alguns critérios a serem considerados em uma obra literária os quais alguns, explicita 

ou implicitamente, já foram considerados por nós ao longo do que desenvolvemos.  

Esses critérios circulam e são desenvolvidos com base em algumas considerações, 

como: o “Uso não utilitário da linguagem” em ordenações de sentidos e significados; a 

promoção de “vivências imaginativas” em nós, os leitores; a “independência de referentes 

reais”, a qual deve ocorrer por vias imaginativas e criativas nas para-realidades que traçam um 

percurso à realidade; “formação de um mundo possível” com as plurissignificação, ou 

diferentes interpretações dos significados possíveis; as “reservas de vida paralela” ou as 

possibilidades que de ordinário não experimentaríamos em nosso cotidiano; “Captura o leitor”, 

com a ampliação das fronteiras em caráter existencial e experimental sem riscos reais; e, por 

último, “pressupõe a participação ativa do leitor”, não apenas quando decodificamos o texto, 

mas ao propormos e impormos posicionamentos de ordem interpretativa que sejam possíveis. 

(RITER 2009 p. 64-65). 

Partindo dessas colocações acerca do que devemos considerar numa obra literária 

instigadora de compreensões, interpretações e construções pessoais, retornamos à proposta 

inicial de Cosson (2011) no que tange a uma metodologia que nos propõe estabelecer uma 

educação de caráter literário, desenvolvendo e envolvendo o leitor. Especialmente voltada ao 

aluno do Ensino Médio, mas que não deixa de afetar direta, ou indiretamente, o professor e o 

educador em formação, a proposta é apresentada por uma divisão que consiste em três partes 

principais em caráter didático a fim de nos facilitar sua compreensão (COSSON, 2011 p.12-

13). 

Na primeira parte, a intenção é clarificar alguns pontos de reflexões acerca do lugar e 

do valor da literatura ante a sua função social, bem como a importância que lhe endereçamos 

no contexto de nossa atuação. Nesta trilha, as relações entre literatura e educação são 

trabalhadas partindo do ensino da literatura no âmbito nacional, e sua discussão inicia na 

“didatização ou escolarização da literatura”, intencionando conhecer, para melhor interferir, nas 
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consequências que refletirão diretamente na formação de futuros leitores literários. Outra 

questão trabalhada ainda neste primeiro momento e defendida nesse método do letramento 

literário é a necessidade do ensino da literatura pelas vias de textos literários no ambiente 

escolar, balizados em alguns critérios de seleção que consideram tanto o “cânone literário” 

quanto algumas características do ‘aluno-leitor’ e as abordagens teóricas mais adequadas. 

Então, o desenvolvimento do gosto pela leitura seria a possível e esperada consequência. É 

neste ponto que se tornam mais claras as relações possíveis e cabíveis à literatura e à educação, 

ou seja, a confirmação do que o autor preza como um ensino diferenciado da literatura na escola. 

(COSSON, 2011, p.17-42). 

O eixo da segunda parte é trabalhar em uma abordagem que desenvolva procedimentos 

metodológicos que melhor se apliquem à proposta do letramento literário com a utilização da 

literatura no ambiente da sala de aula, com a mediação desenvolvida por atividades práticas e 

coordenada nesse propósito. Essas atividades têm a intenção de desenvolver comunidades 

leitoras na sala de aula mediante a sistematização da abordagem do material literário 

selecionado, que será integrado por três perspectivas, ou atividades que concretizem a 

metodologia. E esta segunda parte é finalizada com a avaliação de todo o processo executado. 

(COSSON, 2011, p.46-109).  

Na terceira etapa, temos a crítica referente ao trabalho diferenciado, elaborado e 

desenvolvido com a literatura na escola através do letramento literário, na qual o autor constata 

que a escola se configura como instituição resistente às mudanças. Busca avaliar o processo no 

qual o aluno consiga desenvolver a leitura literária, evitando, porém, avaliar suas performances 

ou a valorização/desvalorização dos pontos abordados com as atividades desenvolvidas e 

posteriormente realizadas. Observar o que é necessário é uma ação que será feita por meio das 

discussões e argumentos no que tange às obras lidas de maneira literária, combinando alguns 

registros escritos dos alunos pautados em suas experiências leitoras. Aqui o professor atua como 

um mediador e deve evitar dar a palavra final sobre a obra em questão. Aqui, também, Cosson 

nos apresenta algumas propostas de oficina voltadas aos professores no intuito de disseminar 

melhor este trabalho diferenciado com a literatura. (2011, p.111-135). 

Desta maneira, são constituídas as diretrizes para o trabalho com o letramento literário, 

o qual, segundo Cosson (2006), tem por função promover a aquisição de habilidades referentes 

à leitura e à escrita com a utilização do texto literário – ficcional ou poético. Por este itinerário, 

o autor traça na dimensão de seus questionamentos e preocupações essa possível relação entre 

literatura e educação voltada à formação do aluno-leitor, ao mesmo tempo em que localiza 

alguns pontos nevrálgicos que marcam a origem desta relação na escola.  
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São problemáticas contemporâneas referentes aos usos desenvolvidos e observados nos 

diferentes níveis de escolaridade. Nesses níveis, os conteúdos disciplinares são usualmente de 

cunho instrumental, e os materiais literários eleitos equivocadamente como “ideais” deixam a 

desejar, partindo das escolhas dos educadores despreparados e carentes de um método e do 

hábito da leitura literária. Esse trabalho com a leitura literária mostra que, mesmo com esse 

claro-escuro no campo das ações e entendimentos, existe na literatura grande potencial para 

experiências estéticas, que ainda é pouco explorado quanto ao seu caráter educativo e 

formativo. Também nos aponta que, em qualquer dos contextos acima frisados, estamos diante 

de uma decretada falência da literatura, especialmente quanto ao seu status de disciplina escolar, 

justamente pela falta de intervenções que busquem ensinar e explorar a sua função mais 

essencial de “construir e reconstruir a palavra humanizada”. (COSSON, 2011, p.23). 

De fato, percebemos um grande potencial formativo na literatura: e entre eles, o de 

aprimorar a sensibilidade do olhar para além do objetivamente codificado e decodificado no 

texto literário, em uma ação que se amplia para além do texto e chega ao nosso contexto. E, 

nesse prisma, torna-se essencial que passemos a observá-la não apenas enquanto conhecimento 

de ordem técnico-literário, voltado ao desenvolvimento disciplinar em sala de aula – quer para 

a estruturação do educador no desenvolvimento de sua prática docente, quer como mais um 

recurso didático que também visa efetivar a sua prática. Pois, compreender a literatura usando 

apenas uma perspectiva instrumental a restringe no que ela possui de mais formativo, que é a 

experiência estética proporcionada com o hábito de leitura, e isto caracteriza a sua dilaceração 

bem como a de seu ensino, o qual, segundo Barthes (2007, p. 10), fica unicamente dependente 

das “pressões da demanda tecnocrática”, quando o ideal seria a mediação entre ambas as 

demandas. 
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3 TRAJETÓRIA DA PESQUISA: OU COMO OLHAR POR CIMA DOS MUROS 

 

O nascimento de uma ideia é precedido por uma longa gestação, 

por um processo inconsciente para o gestante. 

Assim explico a minha falta de apetite no jantar magnífico, minha 

insônia agitada numa cama de lençóis frescos, 

após um dia atarefado. 

Às duas horas da madrugada, enfim, nasceu ela, a ideia. 

Sentei-me alvoroçada na cama, pensei: veio depressa 

demais para ser boa; não se entusiasme; deite-se, 

feche os olhos e espere que venha a serenidade... 

 

Clarice Lispector 

 

Foi-me particularmente difícil traçar o roteiro deste percurso metodológico, um percurso 

que exigiu ideias (muitas, por sinal), adequações e decisões firmes que pudessem realmente 

vingar, especificamente quando não se trata de quantificações conteudistas, mas sim de 

subjetivações obviamente imensuráveis. Esse trajeto não foi um processo rápido, fácil ou 

inconsciente. Muito pelo contrário. Ele foi carregado de dúvidas e incertezas partindo de uma 

ideia muito consciente, sofrivelmente gestada e prazerosa em seu final, mas que não possui um 

ponto final... 

Nesse processo, buscamos os sujeitos; e deles, as falas ou textos. E cada colocação que 

fizeram alimentava o propósito de interpretar e compreender o todo e partes refletidamente. Foi 

um propósito em definitivo desencadeado no momento em que colhemos as informações para, 

logo após, mergulharmos nelas. E complementado no ato de olhar nos olhos de cada um dos 

sujeitos, sentindo suas ênfases ou declínios, percebendo suas posturas no movimento de seus 

contextos. E, por fim, diante de toda essa constelação, pude perceber em seus textos (ou falas) 

o dito e o não dito que me fizeram pensar na palavra que os constitui e no poder implícito de 

cada uma delas, poder de quem consegue refletir sobre o mundo e as coisas do mundo partindo 

de seu lugar comum, do lugar que os referenciam preferencialmente como sujeitos. 

 

“A pétala de rosa, o marco da quilometragem ou a mão humana 

têm tanta importância quanto o amor, o desejo ou as leis da gravidade.  

Pensar já não é mais unificar, tornar familiar a aparência sob 

o rosto de um grande princípio.  

Pensar é reaprender a ver, a ser atento,  

é dirigir a própria consciência, é fazer de cada ideia e de cada imagem,  

à maneira de Proust, um lugar privilegiado.  

Paradoxalmente, tudo é privilegiado.  

O que justifica o pensamento é sua extrema consciência.” 

(CAMUS, 2012, p. 39-40) 
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Aqui não se quer mensurar a quilometragem, mas observar a mão humana, a pétala da 

rosa, o desejo ou a falta dele. E assim é que, diante da realidade que permeia a educação, a 

literatura e o seu objeto de estudo, o texto literário; como no que concerne ao leitor literário, 

figura cada vez mais rara; ou, no tratamento instrumental que a escola oferece à literatura, 

percebemos questões que esbarram numa diversidade de problemas.  

No entanto, quando pensamos no sentido formativo como uma condição diversa à 

objetivação disciplinar da literatura, vemos que esta possui de fato um grande potencial 

formativo. E percebemos que tal potencial é pouco ou nada explorado e trabalhado, o que gera 

a raridade de leitores literários quando pensamos nesse leitor como sendo o que possui um olhar 

diferenciado, sensível às qualidades complexas existentes na linguagem literária de um texto, o 

que o leva a compreender os desafios propostos (no texto) através de sua literariedade. Assim, 

trata-se de um leitor que, em sua leitura, vivencia, em uma relação intersubjetiva, a experiência 

literária e estética que o faz apreender e desenvolver conhecimentos. Compreendido sob essa 

perspectiva, esse leitor, por alguns fatores sistêmicos, está quase inexistente no universo da 

educação e da formação. 

São problemas ou condições iniciadas com este leitor e que, num efeito dominó e 

circular, tangenciam outros problemas de grande monta, quando contabilizados. Portanto, são 

interferências que vão desde a ausência de exemplos leitores na família, o que, no entanto é 

uma condição bastante relativa; tocam nos professores que trabalham a literatura, mas não são 

leitores literários (e, portanto, são profissionais desprovidos de um repertório balizador); 

chegam à falta de uma educação literária efetivada por metodologias que visam formar este 

leitor, como o Letramento literário; e recaem no projeto moderno de educação (que também 

pode ser um ponto de origem), que preza pela instrumentalização e o racionalismo cientificista, 

escanteando aspectos sensíveis e subjetivos do indivíduo, os quais podem facultar outros 

olhares para compreender o mundo. 

Com essa movimentação, e diante dos textos e falas desenvolvidos por nossos sujeitos, 

com opiniões de caráter bastante pessoal e subjetivo, buscamos para a efetivação do percurso 

de nossos procedimentos metodológicos – desde a coleta, ordenação e análise dos dados – o 

suporte em Minayo (2013, p. 327), na opção pela modalidade de abordagem intitulada 

Hermenêutica dialética, a qual procura superar o extremo formalismo presente em técnicas de 

tratamento de dados como a análise de conteúdo e a análise do discurso, pois segundo a autora 

“A Hermenêutica dialética não determina uma técnica de tratamento de dados e sim um 

processo que favorece a autocompreensão. É nesse espírito que a tomamos aqui, isto é, como 

caminho do pensamento”. (MINAYO, 1992, p. 219). Portanto, o apoio nessa abordagem 
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favoreceu a construção do nosso arcabouço teórico-metodológico, de bases empírica e 

documental, o qual justifica esta pesquisa.  

Este método de análise parte do objeto hermenêutico – que apresenta movimentos 

espiralados cada vez mais amplos decorrente do círculo hermenêutico – e transita entre o 

subjetivo dos referenciais pessoais e o objetivo presente nos contextos. O círculo hermenêutico, 

entretanto, não possui natureza formal nem prima pelo objetivo ou subjetivo, mas os descreve 

como fatores que estruturam a compreensão. (GADAMER, 2012, p. 388).  

E, observando o que cada uma das teorias busca, temos que a hermenêutica basicamente 

procura estabelecer a compreensão, enquanto a dialética institui uma postura crítica. Habermas 

(apud MINAYO, 2013, p. 346) justifica essa distinção apontando o fato de que a razão humana 

tem capacidade para transcender a compreensão e, assim, estabelecer a crítica aos superjuízos 

pré-concebidos, o que lhe confere condições tanto para compreender, esclarecer e reunir, quanto 

para confrontar e dissociar. No entanto, mesmo diante dessa reflexão, a fase de análise e 

tratamento dos dados colocou diante de nós, três obstáculos de grande porte. 

O primeiro deles fez menção à possibilidade de nos depararmos com uma falsa 

transparência, que levasse a uma análise superficial, espontaneísta e literal dos dados “como se 

o real se mostrasse nitidamente ao observador”, e isso pode ocorre com maior frequência quanto 

maior for a familiaridade entre nós e o objeto de pesquisa. O segundo é a possível sedução pelos 

métodos, técnicas e instrumentos em detrimento da fidelidade à compreensão e a intenção que 

os dados apresentem, e pelas relações sociais observadas no contexto; quando o uso dessas 

ferramentas é apenas um meio para as mediações necessárias as questões de pesquisa. A terceira 

dificuldade se apresenta no momento das articulações e sínteses entre as teorias e resultados 

dos dados; esta articulação deve mostrar claramente o percurso teórico-metodológico, e são 

imprescindíveis à nossa visão e exposição descritiva e crítica dos dados levantados. (MINAYO; 

2013, p.299 – 300). A atenção a estas dificuldades comprovou nosso posicionamento respeito 

e pessoal no que envolve a pesquisa. 

Com este cuidado, e partindo das informações obtidas com as entrevistas, efetivamos a 

fase de tratamento e análise dos dados com o trabalho de interpretação, cientes e atentos a tais 

obstáculos. Então, desenvolvemos um percurso o mais coerente possível, o qual de início 

favoreceu a diferenciação entre compreender o contexto de comunicação e compreender o 

nosso contexto enquanto investigadores. A não confusão entre essas duas perspectivas distintas 

é essencial à fruição satisfatória do trabalho. Para que isso ocorresse, exploramos e 

posteriormente elaboramos as deduções, todas relativas ao que está definido e permitido no 

texto (ou fala) de nossos entrevistados, partindo de seu lugar comum, os referenciais pessoais.  
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Entendemos que é no cotidiano, vivenciado de maneira muito própria, que se encontra 

o norte do processo que leva à interpretação e ao entendimento do texto, com o qual nossos 

sujeitos chegam às suas concordâncias e/ou discordâncias acerca de suas opiniões. Portanto, 

temos sempre em mente que esse é o objetivo deste trânsito, especialmente em um mundo social 

dentro do qual o seu desenvolvimento se faz através de confrontos intersubjetivos 

Nesta pesquisa, buscamos seguir essas diretrizes ao fazermos uso do método 

hermenêutico-dialético como proposta metodológica para a análise de nossos dados. Entretanto, 

cientes de que esta proposta nos oferece um quadro referencial completo no que se refere à 

análise de material em caráter qualitativo; ela não propicia instrumentos tão viáveis à execução 

prática de nossas análises. Buscando sanar esta aresta, procuramos a sua operacionalização 

desenvolvendo níveis interpretativos voltados aos dados levantados, que levam em 

consideração as experiências comuns ao contexto e ao campo empírico. (MINAYO, 2013, p. 

353). 

 

3.1 Instrumentos de pesquisa e perfil dos sujeitos  

 

A entrevista é considerada como um instrumento possível de captar informações num 

nível subjetivo da realidade investigada, uma vez que está em função da ótica dos sujeitos. E, 

como a palavra simboliza a comunicação, também se torna um instrumento revelador do 

contexto e representativa das condições culturais, sociais e econômicas na medida em que 

consegue expressar e representar opiniões particulares dos sujeitos. Isso porque a fala humana 

caracteriza-se como um símbolo revelador da expressão de sistemas de valores, de 

normatizações e outros símbolos e significados trazidos por algum porta-voz. (MINAYO, 1992, 

p. 108-110).  

No início, foram preparados dois roteiros de entrevista, um para professores e outro para 

escritores. Este último possuía um maior número de questões, fazendo com que o grupo dos 

escritores transitasse do seu universo ao panorama da educação e da formação humana, como 

forma de aclimatação, uma vez que são temas aparentemente óbvios, mas que, em realidade, 

apresentam grande complexidade em seus debates, especialmente quando o sujeito não faz parte 

desta área específica.  

Porém, a fim de melhor nos conduzir no trabalho de análise, sintetizamos os dois roteiros 

em um único, elencando as perguntas chave e pertinentes ao desenvolvimento da entrevista que 

procuravam descobrir, desde as lembranças mais remotas, sobre os envolvimentos iniciais com 
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a literatura e a leitura literária. As entrevistas tiveram entre 16 minutos e 57 minutos e foram 

transcritas entre os meses de novembro e dezembro de 2013.  

A seleção dos sujeitos usados como nossa amostragem inicialmente trilhou o seguinte 

critério: em princípio, foram separados em três pequenos grupos composto por três professores 

de Pedagogia, três professores de Letras e três escritores. Na sequência, para averiguar a 

eficácia de nossos instrumentos de coleta – do questionário e roteiro da entrevista –, nós 

selecionamos um sujeito de cada um dos grupos como entrevistados piloto. Compuseram este 

quadro piloto nossos primeiros sujeitos agendados de cada grupo, o que nos favoreceu os ajustes 

necessários ao roteiro de entrevista, e só então partimos para as entrevistas de fato com os 

demais sujeitos.  

No que tange ao agendamento de nossos sujeitos, sofremos com alguns obstáculos, que, 

a título de esclarecimento, a seguir pontuaremos. Quanto aos sujeitos professores da UFPE, 

houve como dificultador o desenquadramento do período letivo. Na época de nosso 

agendamento, finalizava-se o período 2013.1, ao qual se seguiriam o recesso e o início do 

período letivo de 2013.2. Era, portanto, um momento de intensas atividades acadêmicas por 

parte dos docentes em relação às disciplinas que ministravam. No que se refere aos escritores, 

os agendamentos e efetivação das entrevistas ocorreram em simultâneo com alguns eventos 

literários – Bienal do livro de Pernambuco; Fliporto (Festa Literária de Pernambuco) 2013; e 

Feira Literária de Frankfurt 2013 – com os quais nossos sujeitos escritores estavam envolvidos 

com organização ou participações. Portanto, esse movimento de atividades nos dificultou 

encontrar sujeitos com disponibilidade de tempo para participar das entrevistas, o que 

ocasionou agendamentos de certo modo tardios para nosso cronograma. Os agendamentos e 

entrevistas ocorreram entre os meses de outubro e a segunda semana de novembro. 

O nosso critério de escolha primou por indivíduos que atuassem em cursos que fossem 

diretamente ligados à formação de educadores, no caso dos sujeitos professores dos cursos de 

Pedagogia e de Letras. Com os escritores, optamos pelos que abraçam diferentes faixas etárias 

de leitores literários, e intencionamos compreender como eles percebem o produto de seu 

trabalho, o texto literário, relacionado com a formação do indivíduo. Todos deveriam partir do 

olhar de seus próprios percursos formativos, na condição de professor leitor ou de escritor. Por 

fim, com este confronto, pretendemos averiguar as consequências da presença ou da ausência 

da literatura, do texto literário, no percurso formativo do indivíduo partindo da visão destes 

profissionais que compõem a nossa amostragem. 

Após essa fase de ajustes, os sujeitos de pesquisa definitivamente foram quatro 

professores, dois do curso de Pedagogia (PP) e dois de Letras (PL), atuantes em qualquer 
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instituição de Ensino Superior nos níveis de graduação, pós-graduação ou em ambos os níveis 

de ensino; e dois escritores, ou literatos, naturais da região Nordeste e residentes no município 

de Recife. Por esse critério, os sujeitos de nossa pesquisa formam um total de seis indivíduos 

separados em três grupos: professores de Pedagogia; professores de Letras; escritores 

(visualizar perfil no quadro 1 do item 4.2.1). 

Destes sujeitos, buscamos em princípio observar a maneira como compreendem o papel 

da literatura no percurso formativo do indivíduo, a começar por eles próprios, através de 

questões que lhes promoveram reflexões e a consequente formação de opiniões ou pontos de 

vista. A intenção maior com este trabalho é justamente investigar algum potencial formativo 

existente na literatura ficcional, especialmente no que diz respeito a sensibilidade emocional, e 

valores sociais (ético, moral). E, para o seu efetivo desenvolvimento, foi essencial atendermos 

ao critério de escolha para os sujeitos, sendo imperativo que apresentassem um conjunto 

representativo de experiências e expressões conectadas à intenção objetivadora do sentido 

empírico e demais dimensões de nosso objeto de pesquisa, o que se confirma nos perfis de 

nossos sujeitos (perfil constante no quadro 1 do item 4.2.1), o que culminou na validação de 

nossa amostragem.  

Nas falas, foram esboçados a interação e costumes de nossos sujeitos articulados com o 

nosso objeto de pesquisa – a relação entre literatura e formação. Para isto, analisamos as falas 

que nos apontaram a existência de problemáticas possíveis diante da acomodação da instituição 

(ou sistema educacional) vigente, mas também sugestões de alternativas para a questão que 

levantamos referente à relação entre literatura e formação.  

 

3.2 Caminho e considerações para a ordenação, análise e discussão do roteiro 

 

Aqui se inicia nosso envolvimento com o nosso material, que é composto de 

questionários e roteiro de entrevista, com os devidos tratamentos – transcrições, ordenações 

para posteriores análises –, e ainda temos os textos teóricos dos autores que nos fundamentam 

a pesquisa. Assim, com o material pré-organizado e pré-analisado, estabelecemos um nível de 

interação menos marginal, seguindo uma ordenação simplificada e estruturada mediante a 

execução de etapas como ordenação e classificação para chegarmos à análise final dos dados.  

Em nossa ordenação dos dados, os sujeitos foram separados em três grupos, e nosso 

roteiro foi dividido e trabalhado nos seguintes blocos com questões referentes: BLOCO-1 – 

pessoal, ou o perfil dos sujeitos; BLOCO-2 – Literatura; e o BLOCO-3 – Literatura e formação. 

E os temas que denominam os três blocos também constituíram nossas categorias empíricas. 
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Nessa etapa, tem-se a clara expressão do processo hermenêutico através de um trabalho que, 

junto ao nosso material empírico, procurou investigar o tema de pesquisa exaustivamente na 

intenção de amplificar a nossa compreensão, de modo que não permanecêssemos na 

superficialidade. Também tivemos um processo dialético a partir dessa ação, ao aguçarmos o 

olhar que nos permitiu estabelecer pré-classificações nas separações, dos temas ou assuntos 

gerados, de maneira crítica e não aleatória.  

A etapa de classificação dos dados mostrou uma maior complexidade no que tange a 

elaboração do conhecimento resultante dos textos dos sujeitos, os quais desde a fase anterior 

passaram pela ordenação, o que deixou claro que toda e qualquer situação ou leitura dos 

contextos que emergiram do campo de investigação sempre trará consigo uma série de 

construções, questões ou respostas próprias dos sujeitos. Aqui, percebemos, e entendemos, que 

o campo não criou o(s) dado(s), pois toda e qualquer situação, ou leitura de contextos, que do 

campo de investigação possa emergir, sempre trará consigo uma série de construções, questões 

ou respostas muito próprias. Portanto, diante dessa complexidade instalada, Minayo (2013, p. 

357) nos propõe a leitura horizontal (ou leitura flutuante) seguida da leitura transversal, como 

etapas para conseguimos estabelecer mergulhos mais enfáticos na classificação e posterior 

análise final dos dados. 

A leitura horizontal foi uma etapa exaustiva relacionada aos textos analisados e às 

leituras teóricas, em uma ação que nos exigiu plena atenção para articular os dados levantados 

com os sujeitos, seus textos e contextos, na intenção de chegar à apresentação dos resultados 

associados à fundamentação teórica cabível. Essa leitura proporcionou uma visão panorâmica 

de todo o contexto expresso, ao lermos cada uma das entrevistas e fazermos anotações das 

nossas primeiras impressões.  

Foram elaborados quadros para apurarmos o nosso olhar nas falas, e separamos o que 

nelas havia de essencial para a promoção de futuras e necessárias discussões em nossa análise. 

Com essa dinâmica, mapeamos as ideias nucleares trazidas pelos sujeitos, sempre prezando 

pela coerência no interior dos textos. Esta ordenação em quadros favoreceu a visualização e 

compreensão crítica dos dados, o que está em acordo com a hermenêutica-dialética, que, numa 

pesquisa de natureza qualitativa, é classificada como uma das modalidades de abordagem 

compreensiva.  

Nos textos, o nosso olhar vasculhou das frases às concatenações das ideias, bem como 

o sentido geral das expressões dos sujeitos, na intenção de estruturar uma compreensão crítica 

dos dados que tínhamos em mãos. Foi, enfim um trabalho, no qual a cada etapa de filtragem 
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melhor estabelecíamos o foco de compreensão que favoreceria à posterior interpretação e 

exposição dos dados. 

Nosso mergulho no universo das análises nos favoreceu elencar e construir as categorias 

empíricas – Pessoal; Literatura; Literatura e Formação – que trazem correlações intrínsecas e 

diversas e também representações características dos grupos em estudo. Elas emergiram 

mediante o que observamos e nos sensibilizou nas falas na medida em que procurávamos 

trabalhar a lógica interna existente. Também nomearam os nossos blocos de questões. 

O passo seguinte foi o confronto entre as categorias empíricas e as categorias analíticas. 

Estas foram apontadas como as bases de nosso trabalho investigativo e com as quais buscamos 

as “interrelações e interconexões” que nos auxiliaram a observar e a compreender melhor os 

conteúdos da comunicação, sentidos e significados. (MINAYO, 2013, p. 358). 

 A leitura transversal de cada subconjunto, ou bloco de questões, em separado e no 

conjunto, favoreceu-nos efetuar uma segunda leitura dos blocos em função de alguns recortes 

nucleares, feitos em cada resposta. Tais recortes foram classificados segundo as nossas 

categorias analíticas – educação, formação humana, leitura literária e literatura –, levantadas e 

constituídas no percurso de nossas análises das falas. Nessa classificação, extraímos as 

semelhanças, que foram agrupadas e reagrupadas em um conjunto mais enxuto de articulações, 

conseguindo, assim, ajustar nosso foco para o que foi levantado pelos sujeitos nos trechos mais 

relevantes e representativos. 

Com o roteiro e tais procedimentos, organizamos e encaminhamos nossos sujeitos às 

suas reflexões com foco na relação literatura, educação e formação humana. E, mesmo que cada 

um deles vivencie a literatura cotidianamente – como profissionais ou como leitores a seu modo 

próprio –, o ato de parar e trazer ou rever conceitos introjetados ao longo de seus percursos foi, 

segundo eles, um exercício interessante e renovador de se fazer.  
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4 ENTREVISTAS E OLHARES 

 

[...] 

Mulher da limpeza: Disseram-me que já não há ilhas desconhecidas, 

e que, mesmo que as houvesse, não iriam eles tirar-se do sossego dos 

seus lares e da boa vida dos barcos de carreira para se meterem em 

aventuras oceânicas, à procura de um impossível, como se ainda estivéssemos 

no tempo do mar tenebroso. E tu, que lhes respondeste? 

Homem do barco: Que o mar é sempre tenebroso. 

Mulher da limpeza: E não lhes falaste da ilha desconhecida? 

Homem do barco: Como poderia falar-lhes eu duma 

ilha desconhecida, se não a conheço! 

Mulher da limpeza: Mas tens a certeza de que ela existe? 

Homem do barco: Tanta como a de ser tenebroso o mar! 

[...] 

Mulher da limpeza: O filósofo do rei, quando não tinha que fazer, 

ia sentar-se ao pé de mim, a ver-me passejar as peúgas dos pajens, 

e às vezes dava-lhe para filosofar, dizia que todo o homem é uma ilha, 

eu, como aquilo não era comigo, visto que sou mulher, 

não lhe dava importância, tu que achas? 

Homem do barco: Que é necessário sair da ilha para ver a ilha, 

que não nos vemos se não nos saímos de nós. 

Mulher da limpeza: Se não saímos de nós próprios, queres tu dizer... 

Homem do barco: Não é a mesma coisa.  

[...] 

 

José Saramago 
 

Aqui o trajeto é percorrido com os sujeitos. Juntos, mas expressando ideias bem pessoais 

e valores firmes, percepções e concepções nos levam a uma congruência. Escutamos os 

itinerários e vivências particulares nas informações ventiladas. O somatório final foi uma 

grande experiência conjunta: para mim, pela observação que me garantiu o aprendizado; para 

eles, pela oportunidade de distanciarem-se de si e relançarem-se em olhares reflexivos sobre o 

que “aparentemente” é uma banalidade em seus cotidianos. Desse modo foram (re)descobertas 

algumas ilhas (des)conhecidas, mas não inexistentes. 

 

4.1 Considerações e discussão sobre a literatura e seu potencial formativo      

 

Em nossa primeira etapa de pesquisa, foi o nosso objetivo o conhecimento de nosso 

objeto de estudo, que se refere à relação literatura e formação na visão de escritores e 

professores de Pedagogia e Letras. Sendo assim, focamos em ouvir, ler e analisar as falas de 

nossos sujeitos com a baliza das leituras de nosso referencial teórico e de nossas experiências 

particulares como leitora literária. Desse modo, optamos por dividir nosso estudo nos três 

blocos já descritos – pessoal; literatura; e literatura e formação humana – na intenção de 
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abranger e explorar a temática da maneira mais completa possível desde o momento de nossas 

entrevistas, culminando com as análises cabíveis aos dados. 

Apuramos por esta dinâmica a ótica dos entrevistados e, segundo eles, a literatura teve e 

continua tendo um papel primacial desde o início da formação de cada um deles. Incluíram a 

família e os exemplos de leitores nela contidos e expressos por seus referenciais, como um 

ambiente favorecedor ao desenvolvimento do hábito de leitura, mas com intensidade relativa 

no que tange à sedimentação deste hábito em cada um particularmente. 

 Outro ponto em evidência também observado está pautado na relação existente entre 

literatura e formação, que está longe de ser a necessária para a escola, para a academia e para o 

indivíduo em formação. Isso porque a mesma não satisfaz as necessidades de formação do leitor 

literário como prática que o facilitaria no contexto instrumental – como indivíduo em formação 

e dono de um olhar mais sensível e crítico ao seu contexto de inserção –, justamente por sua 

subjetividade estar em um constante exercício provocado pela leitura dos textos literários, tendo 

a percepção e buscando explorar a literariedade neles contidas. E isso promoveria de fato uma 

formação mais ampla, que, mesmo diante da instrumentalidade, não seria unicamente técnica, 

mas sim sensível e reflexiva no âmbito subjetivo e na ação prática. (FREITAS, 2007, p. 22-23). 

Também ficou bastante claro que uma utilização da literatura com a intenção de formar 

o leitor literário – ou, antes disto, incentivar a busca de textos literários, bem como a capacidade 

de desenvolvermos “olhos de ler” este tipo de texto – praticamente inexiste. Ações que buscam 

desenvolver esse leitor específico, o leitor literário, são exceções e partem de ações isoladas de 

alguns professores mais conscientes desta necessidade, que reflete tanto no campo individual 

como na sociedade. O letramento literário nos foi apontado como uma das ações que podem 

melhorar a carência de leitores com olhar literário.  

O letramento literário é umaproposta metodológica que abrange em parte a dimensão 

estética com a intervenção do professor numa ação favorável ao desenvolvimento da fruição 

literária e com uma intenção claramente dirigida tanto para sensibilização quanto para a 

formação do leitor literário. É uma proposta que, portanto, apresenta uma ação processual que 

também visa a escolarização da literatura para o Ensino Básico e subsequentes, o que também 

permite um uso social para a escrita e para a leitura. (COSSON, 2006).  

Em sequência, apresentaremos os perfis de nossos sujeitos e a análise com discussão 

dos dados levantados mediante a entrevista efetuada. 
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4.2 Problematização e apresentação dos dados: o que dizem os que podem falar  

 

Nossa apresentação foi estruturada seguindo a ordem de nossos três blocos temáticos e 

suas questões. Neles observamos as articulações promovidas entre as opiniões de nossos 

sujeitos e nossas categorias analíticas – Educação, Formação, Leitura literária, Literatura–, 

então procuramos montar conjuntos com as opiniões semelhantes ou aproximadas. As 

observações e compreensões de nossos sujeitos não foram muito díspares entre si, o que num 

certo nível favoreceu o trabalho de articulação entre suas opiniões e o objeto de 

pesquisa,entretanto, não nos favoreceu com contra-argumentações que possivelmente 

promoveriam discussões ainda mais ricas. Ao final de cada questão analisada apresentamos 

quadros relativos ao que se sobressaiu nas falas dos sujeitos, na intenção de expressarmos uma 

síntese. 

O que neste ponto de nosso trabalho apresentaremos são as impressões dos sujeitos, seus 

olhares e reflexões desenvolvidas no percurso das entrevistas. De antemão, posso afirmar que 

foram momentos que se caracterizaram como reflexivos sim, mas também realizados com 

satisfação: de nossa parte, pelo trabalho; e da parte de nossos sujeitos, pela oportunidade de 

reflexão que nossos questionamentos lhes proporcionaram.  

 

4.2.1 BLOCO-1 Pessoal 

 

Assim sendo, em nosso primeiro bloco temático com questões referentes ao campo 

PESSOAL, procuramos, nas falas dos sujeitos, informações relativas à história pessoal da 

formação inicial, como também a da profissional de cada um deles, guiados por nosso critério 

de seleção, o qual já apontamos no capítulo anterior (Tabela-0 item 3.1). 

 
QUADRO 7 - Perfil dos participantes: 

GRUPO-01 

PROFESSOR PEDAGOGIA ATUAÇÃO 

PP-1 Atua como docente da UFPE em nível de graduação. 

PP-2 Atua docente da UFPE nível de graduação e pós-graduação. 

GRUPO-02 

PROFESSOR LETRAS ATUAÇÃO 

PL-1 Atua como docente em faculdade particular(graduação e pós-

graduação); já lecionou em Ensino Médio. 

PL-2 Atua como docente da UFPE nos níveis de graduação e pós-

graduação; também atuou em Ensino Médio. 
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GRUPO-03 

ESCRITOR FORMAÇÃO E ATUAÇÃO 

E-1 Jornalista; trabalhou em mídias diversas; ocupa cadeira na 

Academia Pernambucana de Letras; possui prêmios nacionais e 

internacionais. 

E-2 Jornalista; foi editor e redator de revistas e de jornais; coordena 

projetos culturais e programações e de eventos literáriosem 

Pernambuco; possui premiações nacionais. 

 

 

4.2.2 BLOCO-2: Literatura 

 

Na busca de compreender o que minimamente significa a literatura para os sujeitos, 

necessitamos entender qual a relação que tiveram e continuam tendo com ela e com o seu objeto, 

o texto literário. Partindo desta condição, em nosso segundo bloco-2, referente à 

LITERATURA, intencionamos compreender como os sujeitos a concebem e a vivenciam. Para 

isso, tivemos como aporte três questões (ver Apêndice-d). Então, cientes da complexidade que 

envolve essas questões, aparentemente simples, interrogamos os sujeitos acerca de sua relação 

pessoal com a literatura; se ela teve ou tem importância em seus percursos formativos; e, por 

fim, como a definem. Com isso, traçamos um mapeamento de suas concepções e relações com 

a mesma. 

Em uma apreciação das sequências tratadas, os olhares referentes à relação que 

tiveram, ou continuam tendo, com a literatura ao longo da vida, bem como a prática da 

leitura de textos literários, nos foram apresentados pelos sujeitos como sendo práticas pessoais 

de consequências positivas. Tal prática conferiu a eles exercício de sensibilidade estética e os 

auxiliou a desenvolver um olhar não apenas sensível como também crítico, porque não parte 

apenas de um conhecimento de caráter objetivo e externo. Porém, consideram que é um 

conhecimento favorecido por nossa subjetividade, mediante o cultivo de algumas sensibilidades 

presentes nas obras literárias – como na construção dos enredos, personagens, etc – que são 

refinadas ao entrarem em choque com nossos referenciais de vida. Nesse entendimento, as 

relações dos sujeitos com a literatura foram (individualmente) expressas como prazerosas, 

favorecendo-os com algumas consequências apontadas como benéficas, as quais permitem 

extrapolar o formalismo e racionalidade exigidos pela educação escolar e desenvolver um olhar 

mais subjetivo e sensível voltado ao mundo.  

Por esse jogo de aproximações, nossos sujeitos foram categóricos ao afirmar, cada um 

à sua maneira, que a literatura atua na conta de um mediador dos polos objetivo e subjetivo em 

nós indivíduos, direta ou indiretamente, em constante formação. Ilustrando essa posição, para 
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um de nossos entrevistados (Sujeito PP-2), a literatura continua tendo um papel seminal em sua 

formação e levanta memórias afetivas, as quais permitiram que ele vivenciasse subjetividades 

na intersubjetividade com a leitura de obras literárias. Estas subjetividades partem da realidade 

cotidiana e objetiva, ainda considerando os contextos trabalhados pela literatura como 

independentes de tempo ou espaço geográfico, social ou cultural. 

 

A minha relação com ela, é uma relação de paixão! [...] porque a literatura diz 

o indício dessa possibilidade, né?..., de algo que não está objetivado, mas que 

permite a gente inclusive repensar as coisas objetivas da nossa vida. [...]. E eu 

diria que tem um papel seminal, né?... Talvez, a memória mais antiga que eu 

tenha com a literatura tenha sido exatamente a primeira visita que fiz a uma 

grande livraria, aqui do Recife, que já não existe mais, que era a ‘Livro Sete’. 

Lá era uma imensidão, e você tinha efetivamente livreiros, e não apenas 

vendedores de livros. Eu me lembro que, a 1º vez que eu entrei na ‘Livro Sete’, 

eu tinha cerca de sete anos e foi exatamente pra ganhar de presente de 

aniversário um livro da coleção do Monteiro Lobato ‘As reinações de 

Narizinho’!! E, a partir dali, a literatura passou a ter esse papel muito forte e, 

de alguma maneira, também um espaço de autoconhecimento. Eu acho que a 

literatura, se for olhar assim, né?... fora das literaturas e leituras que você faz 

na escola, por conta das disciplinas de língua portuguesa, fora das 

necessidades que você tem como professor e de lidar com esses textos... Acho 

que a literatura, pra mim, teve essa questão de um processo também de 

autoconhecimento, acho que através da literatura eu pude ampliar uma certa 

compreensão de mim mesmo. (SUJEITO PP-2). 

 

Para o sujeito (PP-2), é uma necessidade sua o desenvolvimento deste olhar mais 

sensível, então a literatura e o seu objeto – o texto literário – se estabelecem como uma base 

que se projeta na intenção de explorar o seu potencial formativo em amplo espectro. Uma vez 

que, em sua compreensão, ela nos faculta, com a sua afetação não objetivada, outras 

possibilidades de nos percebermos internamente, de repensarmos e refletirmos sobre nós 

próprios e também sobre o que está exteriormente objetivado no cotidiano, o que alarga nossa 

visão de mundo numa projeção menos convencional no que diz respeito à estruturação de nosso 

conhecimento. E isso é ratificado pelo Sujeito PP-1, que considera a leitura como uma prática 

que o preencheu quanto a expectativas, vazios e respostas, que partiam de um mundo fictício e 

conseguiam se inserir no cotidiano de um mundo real. 

Esses sujeitos nos levaram a refletir sobre as interpretações possíveis de um texto 

literário que enredam o leitor no fio de alguns outros elementos – tais como sua maior ou menor 

familiaridade com a linguagem empregada de maneira implícita ou explícita, e tal como a 

extensão do olhar, normalmente acostumado a enxergar apenas o óbvio, na ação da leitura 

literária sofre uma ação contrária –. Permitimo-nos a abertura para o alegórico. E isso nos leva 

à estreita relação entre leitura e experiência pessoal, que é comprovadora de que nenhuma 
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leitura pode ser final, devendo abrir espaços a outras leituras ao possuir sempre uma figurativa 

página em branco, preenchida com a recepção do leitor. Portanto, trata-se do compartilhamento 

de uma linguagem comum que todo e qualquer leitor apresenta e que é favorecedora da 

percepção expressa em algum sentido interpretativo das informações, por mais sutis que sejam 

e estejam presentes no texto os quais nos afetam no confronto com nossas vivências pessoais e 

sensibilizam-nos subjetivamente. (MANGUEL, 1997, p. 106- 107). 

De modo geral, a literatura teve e continua tendo um papel fundamental no percurso 

formativo dos sujeitos por relações distintas e particulares e desenvolvidas no dia a dia. No 

entanto, elas convergem num ponto fundamental e não menos importante que traz para todo o 

leitor consequências em um sentido amplo. Esse ponto é que a literatura é um complemento 

ímpar para o desenvolvimento subjetivo do indivíduo. Portanto, diante dessas considerações, a 

literatura pode ser entendida como um complemento que pode estabilizar dois tipos de 

conhecimentos, que são tidos como distintos e aparentemente inarticuláveis, mas que, 

paradoxalmente, estão conectados e são essenciais para a compreensão do mundo exterior. São 

o conhecimento empírico – exteriores, objetivos e racionais – e o conhecimento de si ou 

autoconhecimento – conhecimento subjetivo, mais sensível e articulável também à razão.  

Todos os sujeitos se declararam leitores conscientes do que seja e do que envolve uma 

leitura literária; e, excetuando dois sujeitos, os demais tiveram em família o exemplo dessa 

prática. Em suas experiências, o estímulo leitor foi desencadeado por algum familiar próximo 

– um tio, um irmão mais velho ou os pais. Ao mesmo tempo, reconhecem que esse exemplo 

não é 100% determinante, mas sim 50% relativo no que tange a influências sobre o indivíduo. 

Mas, mesmo assim, apontaram a família como marco zero em suas influências, com relevância 

e afetando-os gradualmente até a cauterização em hábitos pessoais e profissional. 

A escola não foi apontada como estimuladora da leitura. Antes, foi expressa como um 

agente fragilizador quanto ao incentivo positivo à leitura literária. Nessa compreensão, os 

sujeitos (PP-1, PP-2; PL-1, PL-2; E-1 e E-2) levantam que o hábito da leitura literária lhes 

promoveu consequências positivas e, em alguns momentos, lhes influenciou na formação com 

maior intensidade que a educação escolar, formal e engessada.  

 

Bom, quando eu era menino, não sei o porquê, mas eu vivia de castigo! [risos]. 

Eu não devia ser boa coisa, mas naquele conceito tradicional de o que é 

educação. Então, eu ficava muito de castigo na loja de meu pai, lá ficava 

parado sem ter o que fazer, [...]. Eu ficava lá quieto, calado. O que era 

realmente um castigo! Mas descobri em baixo do balcão de meu papai uma 

série de caixões cheios de livros que eram romances, teatros e poesia do meu 

irmão mais velho, chamado Francisco, que era um leitor extraordinário, 
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fantástico, e eu acho que pro tempo dele não, pra todo o tempo! Então, em 

menino comecei a ler José Lins do Rego, comecei Graciliano Ramos, Raquel 

de Queiroz, o teatro clássico, de Bernard Shaw e Ibsen, eu não entendia nada, 

mas lia tudo! Então, esse processo de aprendizagem foi mais importante do 

que a escola. [...]. A escola só me fez situar dentro da vida. Claro e lógico, eu 

falo da 1ª série, 2ª série, 3º série, 4ª série, só isso. Mas, quando cheguei lá, eu 

já sabia o que a escola me ensinava, já tinha lido tudo! Então é aquilo, fui 

aprender a usar a minha alma e espírito antes que a escola me ensinasse, e a 

escola só distorceu o que eu sabia. A literatura foi importante, e a literatura foi 

quem me educou e eu sempre tive muita sorte por isso. [...]. (SUJEITO E-1). 

 

Para o sujeito (E-1), a leitura de textos literários permitia extrapolar o formalismo e os 

limites da objetividade cartesiana na escola, ajudando-o a exercitar sua criatividade, o que lhe 

facultou o desenvolvimento de um olhar voltado ao mundo com maior sensibilidade, um olhar 

estético, que, em sua opinião, foi de maior valor. As experiências de leitura lhes fizeram grande 

diferencial em seu potencial subjetivo e humano e, por consequência, foram positivas em sua 

atuação como profissional no jornalismo e no exercício de suas reflexões como escritor que, 

para ele, puderam ser elaboradas com maior leveza mesmo diante de tensões temáticas por ele 

desenvolvidas.  

 

 

QUADRO 8 – BLOCO-2 questão 02 

 

 

 

 

 As opiniões reunidas acerca do papel que a literatura teve no percurso formativo dos 

sujeitos convergiram para duas relações específicas, o caractere particular e o profissional. 

Nossos entrevistados compreendem que a literatura é uma linguagem artística com grande 

potencial formativo, se pensarmos o formativo não em sentido instrumental, mas sim como 

condições necessárias para nos fornecer conhecimentos mais vivos e intensos – no que tange às 

dimensões que poderemos abranger –, e menos formalizados do que o conhecimento 

RELAÇÃO  COM  A LITERATURA  / PRÁTICA DA  LEITURA  LITERÁRIA

Relação prazerosa, 
favorecendo-os com 
algumas consequências 
apontadas como 
benéficas, as quais 
permitem extrapolar o 
formalismo e 
racionalidade.

Relação que atua na 
conta de um mediador 
dos polos objetivo e 
subjetivo em nós 
indivíduos, direta ou 
indiretamente, em 
constante formação.

Relação que desenvolve 
um olhar mais sensível 
que se estabelece na 
projeção de um 
potencial formativo em 
amplo espectro.

Relação reflexiva que 
gera expectativas, 
vazios e respostas, que 
partiam de um mundo 
fictício e conseguiam se 
inserir no cotidiano de 
um mundo real.
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institucional. E colocam que esse entendimento voltado à literatura é exceção e não regra no 

cotidiano escolar.  

 O caráter particular ou pessoal (Sujeitos PL-2, E-1 e E-2), foi vislumbrado quando 

novamente apontaram relações que remetem a um papel autoformativo da literatura ao 

considerarem que existem percursos outros, que não os da razão e da objetividade, para 

compreender a si, ao outro e os conhecimentos do mundo. Consideram que o hábito da leitura, 

o mergulho nas subjetividades trabalhadas nas obras literárias, consegue promover catarses 

quando no confronto entre experiências – concebidas na materialidade do texto, que geram uma 

vida paralela e não menos real; com os egos e os alter egos ali expressos, e por nós virtualmente 

vivenciados –; a literatura sendo, em suma, um encontro intersubjetivo com o outro presente no 

texto. Uma experiência que também se direciona para a objetividade exigida pelo mundo ao 

ajustar a percepção de nosso olhar que no processo também será esteticamente trabalhado, e, 

nesse prisma, ocorrem consequências individuais e intransferíveis.  

 

É uma relação de prazer, de realização estética. E, em meu percurso formativo, 

ajudou a estabelecer um diálogo com o mundo e o ser humano. Eu acho que 

esse é um dos aspectos principais da poesia e da literatura Você se encontra 

consigo e com o outro. Para mim, é mais ou menos o que Aristóteles já 

postulou, com o conceito de catarse, [...]. (SUJEITO PL-2). 

 

Os sujeitos deixaram claro que, em suas experiências, a literatura de fato auxiliou na 

constituição de algumas bases de destaque no que diz respeito à formação pessoal e reconhecem 

que, ao mesmo tempo em que os favoreceu no desenvolvimento subjetivo (pessoal), também 

incrementou e fortaleceu na percepção objetiva, amplamente trabalhada pela escola. Para dois 

dos sujeitos (Sujeitos PL-1 e E-1), no texto literário existe forte potencial desenvolvedor 

humano, pois, quando nos predispomos a buscá-lo – mergulhando em sua expressão criativa, 

de modo interativo do ponto de vista de nossas experiências pessoais –, somos afetados por 

vivências despertadas no confronto com a literariedade intrínseca ao texto.  

Assim, para eles, a literatura pode suprir essa carência, ao nos educar o olhar em direção 

a nós próprios e ao mundo com maior sensibilidade. Esse raciocínio se afirma não apenas no 

sentido de coletividade ou comunidade identitária, mas também através da sinalização de 

influências de cunho individual, promovidas no contato que envolve leitor-contexto-obra e o 

suporte no qual a obra é veiculada. Influências que, partindo do conceito de literariedade que 

temos em Chklovski (1973), podem construir perspectivas axiológicas ao serem incorporadas 

aos sentidos expostos e por nós percebidos. 
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No cotidiano profissional, os sujeitos professores (sujeitos PP-1, PP-2; PL-1 e PL-2) 

buscam promover o incentivo e cultivo de uma postura leitora por considerarem que os auxilia 

no desenvolvimento de olhares diferenciados, mais sensíveis e críticos voltados a questões 

objetivas. E esta é uma relação que expressam no cotidiano profissional: quer para o 

melhoramento individual enquanto profissionais; quer no trabalho de formar indivíduos ao 

incentivar a formação do leitor literário (sujeitos PP-1 e PL-2); quer ainda na utilização da 

literatura para complementar os olhares necessários ao aprendizado de conteúdos disciplinares, 

de um modo menos engessado. 

A literatura, quando observada no cotidiano da sala de aula, está correntemente agregada 

ao pragmatismo (sujeito PL-2), sendo também comum que apareça articulada em algumas 

disciplinas. O que os sujeitos entrevistados frisaram foi que, no geral, quando utilizam a 

literatura em suas atividades profissionais, procuram estabelecer articulações entre o objeto 

literário (o texto literário na estrutura de prosa ou poesia) e o eixo conceitual e teórico. Com 

isso, por conta própria e no domínio das disciplinas de sua responsabilidade, buscam incentivar 

a leitura em um sentido menos didatizado. Então, o desenvolvimento de um olhar literário mais 

crítico por parte desses profissionais, é possível, mas não tão comum quanto deveria (sujeitos 

PL-1 e PL-2), pois parte de uma conjunção de situações, e, dentre elas, a principal são as 

iniciativas próprias.  

 

 [...] Então, quando eu decidi ser professor, eu quis ser professor de literatura. 

Trabalhei literatura com língua portuguesa, trabalhei com redação, e hoje aqui 

na universidade, eu a trabalho com outras disciplinas, mas eu consigo, 

cumprindo a ementa da disciplina e os objetivos do programa. Por exemplo, 

na disciplina ‘Cultura brasileira’1 e 2, os dois programas dessa disciplina 

quando foram redirecionados, eu coloquei muita coisa minha, e eu direcionei 

para a literatura, [...], e na primeira parte das disciplinas trabalhamos uma 

teoria. Digamos, em ‘Cultura-1’, nesse semestre trabalhamos com Gilberto 

Freyre, mas já trabalhamos com Sérgio Buarque, Darcy Ribeiro entre outros; 

e na segunda parte do programa nós trabalhamos com projetos literários que 

teorizaram, pensaram o Brasil. Então, por exemplo, ainda em ‘Cultura-1’, 

temos autores sempre recorrentes nessa 2ª parte do programa, como Mario de 

Andrade, José de Alencar; desse modo, tivemos o projeto ‘As utopias 

românticas de Alencar’ e o ideal de nação que ele tinha. E esse semestre, caso 

eu continue com Brasileira-1 [essas são as disciplinas ministradas -grifos 

meus], nós iremos ler ‘Viva o povo brasileiro’ de João Ubaldo Ribeiro; e na 

segunda parte do programa, como eu nunca dispenso o romantismo e as 

utopias românticas sobre a construção de uma nacionalidade brasileira, nós 

vamos lê ‘Memórias de um sargento de milícias’. Então, mesmo em 

disciplinas, e retomando o que eu lhe disse, que não são diretamente de 

literatura como Brasileira 1, 2 e 3 [outras disciplinas], nessas outras eu 

procuro direcionar o conteúdo para o estudo da nossa literatura. [...]. Então, o 

profissional está para o pessoal e o pessoal está para o profissional, digamos; 

é uma relação dialética; é uma via de mão dupla [risos]. (SUJEITO PL-2). 
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Então, depende da sensibilidade do profissional uma prática que, de uma maneira ou de 

outra, busque o incentivo à leitura literária não didatizada, na qual desenvolvam em suas 

ementas trabalhos diferenciados e ações que não são simplesmente voltadas ao de pragmatismo, 

ou lançamento de notas/conceitos (sujeitos PP-1, PL-1; PL-2). Assim, os sujeitos (PP-1 e PL-

1), ao pensarem suas relações de cunho profissional com a literatura, observaram a 

oportunidade de incentivar o aluno a compreendê-la pelo prisma do leitor literário. E veem 

nessa atitude leitora uma maneira de despertar outras sensibilidades no indivíduo em formação, 

como a sensibilidade estética, que consequentemente o tocará em outras dimensões, ou como 

outras sensibilidades tais como a ética, a moral etc – não com a imposição através de 

compreensões unilaterais, mas despertando o leitor para reflexões desses universos sensíveis.  

 

A literatura para mim tem papel pessoal fundamental, não apenas enquanto 

leitor que aprende e vivencia subjetividades na intersubjetividade com a obra; 

mas também em sentido profissional, ao buscar despertar importância da 

leitura literária e estimular o desenvolvimento do leitor literário, que trará 

algumas consequências. (SUJEITO PP-1). 

 

Assim, cada sujeito ao seu modo e em sua relação particular, informou-nos que a 

literatura é parte integrante e de destaque em suas formações. Ela além do conhecimento formal 

propicia um conhecimento e um saber mais particularizados, porque parte de experiências que 

nos movem subjetivamente através de uma relação intersubjetiva com a materialidade da obra 

literária. E essa experiência utiliza o “objeto literário” (o texto literário), um objeto bastante 

sensível e rico, para favorecer com amplitude a nossa visão de mundo, quando nos permitimos 

a associação dessa experiência de leitura com as nossas próprias experiências vivenciais e com 

nossos referenciais pessoais, em constantes elaborações.  

Ratificam o entendimento de que a obra literária deve ser buscada sem exigências, mas 

sim com o mínimo de consciência e vontade de, pela experiência da leitura, extrapolar limites 

e subverter percepções e concepções previamente determinadas. Suas opiniões convergiram, 

em nuances aproximadas, para esses potenciais formativos da literatura, considerando a 

necessidade de trabalhá-los como uma linguagem estética expressa artisticamente, os quais a 

literatura enquanto uma disciplina escolar ou um recurso disciplinar, pode não dar conta. E 

como nossos sujeitos, de uma maneira ou de outra, são suscetíveis e tiveram envolvimentos 

próximos a literatura, uma linguagem com grande potencial também comunicativo, o reflexo 

desta relação a eles foi saudável e complementou suas formações.  
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QUADRO 9 – BLOCO-2 questão 03 

 

 
 

 

 

No que se refere às concepções sobre literatura emitidas por nossos sujeitos 

observamos que são pouco divergentes, e eles nos mostraram o reflexo das influências que 

tiveram ao longo de seus percursos formativos, conforme descriminaremos. 

De antemão, procuremos entender a propriedade que a literatura apresenta, a qual 

expressa por sua linguagem literária nos faculta um conhecimento não linear e autorreferencial, 

bastante citado entre os sujeitos explícita ou implicitamente em suas falas. A literariedade em 

Chklovski (1973) é a propriedade que nos causa, em algum nível, a desfamiliarização ou o 

estranhamento das situações e contextos postos na obra literária – que são representativos dos 

contextos trabalhados nos enredos e que a literatura, como a arte em geral, desenvolve com 

maestria. Essa propriedade da literatura torna um texto literário e se desenvolve de maneira 

intrincada, complexa, mas coerente, fazendo uso de elementos linguísticos presentes no 

cotidiano e desperta o leitor promovendo nele curiosidade e interesses. 

Entretanto, estamos conscientes de que toda e qualquer definição voltada ao termo 

literatura sempre apontará para alguma circunstância vivenciada que nos toca mediante o qual 

nós – enquanto leitores e usuários da língua – procuramos enquadrar no termo literatura. Assim, 

para Compagnon (2012, p. 44-45), mesmo essa sensação de movimento circular relativo à 

definição da literatura pode ser abalada justamente porque os textos literários utilizados pela 

sociedade quase sempre não mais estão agregados ao contexto e intenções primárias, para as 

quais foi inicialmente construído. Dessa maneira: 

 

Retenhamos disso tudo o seguinte: a literatura é uma inevitável petição de 

princípio. Literatura é literatura, aquilo que as autoridades (os professores, os 

editores) incluem na literatura. Seus limites às vezes se alteram, lentamente, 

moderadamente, mas é impossível passar de sua extensão à sua compreensão, 

do cânone à essência. Não digamos, entretanto, que não progredimos, porque 

QUAL O PAPEL QUE A LITERATURA TEVE EM SEU PERCURSO FORMATIVO? 

EXERCE  PAPEL

NO SENTIDO  

PARTICULAR/

INDIVIDUAL E

PROFISSIONAL

PARTICULAR: 

O hábito da leitura com o mergulho 
na subjetividade, trabalhada nas 
obras literárias; tem a capacidade 
de promover catarses quando no 
confronto entre experiências (pessoais 
e fictícias).

PROFISSIONAL:

Ao promover o incentivo e cultivo de 
uma postura leitora, por 
considerarem que os auxilia no 
desenvolvimento de olhares 
diferenciados, mais sensíveis e 
mesmo críticos.



89 

 

o prazer da caça, como lembrava Montaigne, não é a captura, e o modelo de 

leitor, como vimos, é o caçador. (COMPAGNON, 2012, p.45). 

 

Feitas as pontuações cabíveis, em sequência trazemos o que foi levantado e 

argumentado por nossos sujeitos. 

Para os professores, a literatura basicamente foi compreendida como um campo de 

conhecimentos que é desenvolvido em torno de expressões que trabalham o subjetivo e que 

pode nos promover formação e autoformação num sentido que também é humanizador (Sujeitos 

PP-1, PP-2, PL-1, PL-2). E, dentro dessa concepção maior, tivemos dois caminhos. A literatura 

foi percebida como uma linguagem artística e humanizadora que trabalha a língua e a identidade 

e, sendo um produto histórico, se constitui culturalmente (Sujeitos PP-1 e PL-2); e, em outro 

sentido, foi percebida enquanto um campo de conhecimentos tratados esteticamente (Sujeitos 

PP-2 e PL-1). No entanto, ambas as opiniões levam em consideração que a literatura nos faculta 

experiências de caráter subjetivo que afetam a percepção através de sua linguagem artística, ao 

ser apreciada pelo leitor que a busca e com ela se sensibiliza. Entre os sujeitos escritores 

(Sujeitos E-1 e E-2), a literatura também foi compreendida como uma linguagem artística que 

trabalha esteticamente um enredo nos sensibilizando para a estruturação do saber. Por esta 

opinião formada, os sujeitos escritores apontam para uma síntese do que nos trouxeram os dois 

grupos de professores. 

Desse modo, foram opiniões expressas de maneira assertiva, pouco distintas entre si e 

convergentes para a ideia de que a literatura apresenta, sim, um potencial formativo, o qual 

raramente é explorado de maneira a deixar fluir resultados que nos proporcionem experiências 

estéticas, que nos afetam e sensibilizam quanto às possibilidades diferenciadas no exercício da 

compreensão. 

Um dos sujeitos (Sujeitos PP-1) foi enfático ao pensar a literatura como uma linguagem 

que trabalha estética e artisticamente o objeto língua, em torno do qual se constitui 

culturalmente, e tem um peso de certa maneira identitário. Portanto, são valores marcados no 

tempo e no espaço social nos quais estejamos inseridos. Nessa visão, por nos favorecer uma 

inserção diferenciada no universo exterior ou sociocultural, a literatura pensada como uma 

linguagem promove experiências sensíveis que nos tocam subjetivamente e auxiliam a também 

constituir nossa identidade via a leitura de narrativas que nos colocam numa ação de confronto. 

 

Eu acho que é uma expressão artística que tem a língua como objeto e é uma 

maneira culturalmente construída de lidar com a identidade, com seus valores 

através de construções narrativas ficcionais, e através da palavra esteticamente 

trabalhada como poesia. Eu gosto muito da definição de Antonio Candido 
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[pausa curta] quando ele fala que a literatura tem essa função humanizadora 

e... mostra que ela tem um lado que é psicológico, um lado que é formativo, 

tem um lado de conhecimento de si mesmo e do mundo. Mas, pra mim, a 

literatura é uma linguagem, é arte. Serve muito para a nossa subjetividade... 

Eu acho que serve para essa questão de você localizar através da linguagem 

uma experiência sensível, uma experiência com o que é do humano mesmo. 

[...]. O que eu busco são aquelas narrativas que possam dizer algo para minha 

fantasia, a minha imaginação ou pra minha vida também... Não tem um 

sentido meramente prático. (SUJEITO PP-1). 

 

Ainda, na mesma linha de concepção do sujeito PL-2, também tem-se a literatura como 

um produto histórico de expressão artística que trabalha esteticamente a língua. Em sua maneira 

de se constituir a literatura, através do objeto literário, pode expressar o desenvolvimento do 

que levantamos e colocamos como necessidades históricas, através de metáforas erguidas 

diante de nossas interrogações do mundo, do outro e também do que somos. Em suma, para ele 

a literatura é uma arte e metáfora das interrogações elaboradas acerca do mundo ao nosso redor, 

não a vendo apenas como uma ação formativa, mas também como humanizadora.  

A outra vertente dos professores (sujeitos PP-2 e PL-1) define a literatura como um 

campo de conhecimentos esteticamente tratados e desenvolvido. Esses professores seguiram 

por dois sentidos opostos, porém complementares no que tange à articulação com a formação, 

ao promover experiências subjetivas que refletem em dimensões individuais e coletivas. Nessa 

linha, a literatura foi considerada (sujeito PP-2) como um campo ou área de conhecimentos no 

qual são permitidas experiências pessoais em confronto com o conhecimento humano e 

envolvem elaborações racionais em dimensões variadas – o conhecimento pessoal e subjetivo, 

e o conhecimento das coisas exteriores e objetivas –, que nos põem em contato com o real por 

outras vias que não as da racionalidade e do método, subvertendo o que é tido por padrão ou 

modelo ortodoxo de expressão de conhecimento. Sob esta ótica, o sujeito compreende que a 

literatura é um veículo que expressa a dimensão poética que nos constitui, permitindo que 

reflitamos sobre as emoções, constituindo um processo formativo diferenciado. Nesse processo, 

há mergulhos na experiência de leitura, que acontecem de maneiras muito próprias a cada 

indivíduo, pois está mesclada a seus referenciais pessoais, o que pode levar à autoformação. 

Então, para o sujeito, esse caminho leva a possibilidades que rompem com o que está 

comumente estabelecido. 

Ainda pensada enquanto um campo de conhecimento voltado à formação, nosso sujeito 

(Sujeito PL-1) vê a literatura originada em um tripé, composto por um eixo lúdico articulado 

ao prazer de ler, pela amplitude que está diretamente ligada à nossa percepção e vivência, aos 

nossos referenciais de vida, e pela intelectualidade e formação que estão ligadas a nível de 
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leitura, de leitor e de imaginação (que geram conexões com ações práticas para o cotidiano, a 

exemplo da escrita). Sua finalidade passa a ser nem mecânica e nem autoformativa, mas 

sensibilizadora quando em confronto com a individualidade do leitor. Essa condição favorece 

pensar a literatura sob uma perspectiva mais formativa a partir do momento em que deixa 

emergir questões como ludicidade, memória e imaginação, que são pontos integrantes de sua 

essência, alimentando uma relação intersubjetiva com o leitor. Nessa perspectiva, se o leitor 

não estiver minimamente sustentado nesse tripé, não estruturará uma base estética suficiente 

para firmá-lo como leitor literário. Sob essa ótica, literatura serve como uma ampliação do 

desenvolvimento humano e educacional, pois, como linguagem artística, tem autoridade para 

administrar de maneira mais subjetiva o nosso conhecimento. 

 

Bem, se eu parto do pressuposto de que a literatura ganha uma dimensão, 

principalmente humana, justamente por criar esse ambiente lúdico, de prazer, 

memória, imaginação e de invenção, isto já está na essência dela, quando eu 

transformo esse objeto no viés acadêmico se eu não tiver essa base eu não vou 

transitar, quer como leitor profissional ou como estimulador para futuros 

leitores. [...]. A literatura está presente principalmente pelo estímulo e pela 

formação de crescimento intelectual, de crescimento e percepção das coisas, 

de um olhar crítico, pois a criança que lê, o jovem que lê e o adulto que 

continua lendo têm um olhar diferenciado. Então, a literatura, ela não serve 

num sentido mecânico, então ler é uma coisa que principalmente tem que ser 

natural, e claro, dependendo do objetivo, para outros níveis de percepção. Daí 

a literatura é, na formação humana, sem dúvida uma janela aberta e infinita, 

porque te traz horizontes de percepção muito amplos, e isso nenhuma técnica 

vai matar. [...]. (SUJEITO PL-1) 

 

Os sujeitos escritores (sujeitos E-1 e E-2) têm a literatura como uma linguagem artística 

que narra esteticamente um enredo que nos sensibiliza para o saber. Suas opiniões foram 

argumentadas sob a ótica de suas vivências pessoais. O sujeito E-1 nos pontuou que, assim 

como as demais expressões artísticas, a literatura é um veículo que nos auxilia a compreender 

o mundo de maneira menos pragmática e mais sensível, justamente porque nos faculta 

experiências pessoais e intransferíveis, que envolvem leitor-leitura-obra do ponto de vista do 

leitor – o qual, em sua opinião, de fato lê – e autor-escrita-obra na perspectiva do escritor. São 

experiências que mexem com a nossa constituição subjetiva e com nossa racionalidade, pois, 

para E-1, o conhecimento é organizado e instituído pela escola, mas o saber é uma questão 

própria do ser humano no confronto com suas experiências íntimas. Portanto, neste sentido, 

para o sujeito a literatura funciona como uma “educação sentimental”, a qual pode nos dar um 

suporte mais estável para refletirmos sobre o mundo e consequentemente para compreendê-lo 

de maneira mais viva e sensível. 
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Para mim, a literatura funciona como uma educação sentimental e prepara o 

homem para compreender e amar o mundo. E a gente só ama aquilo que 

compreende. Pode até amar o incompreensível, mas é amor torto, e bandido. 

Então, a literatura serve como esse elo de compreensão da vida, dos cheiros, 

dos suores, da luta humana de ser humano. Isso é, pra mim, coisa da literatura 

e das artes. A gente pode viver sem arte? Pode não, filha, é impossível! [...] 

Eu discuto muito isso que diz que o povo brasileiro não lê, eu acho que o 

brasileiro lê. Às vezes, o cara não estar na escola não significa que ele não 

sabe, não estar no mercado é outra coisa. [...] A escola só dá organização, 

organiza e dá uma meta, mas não educa mais que a vida, que a literatura... de 

jeito nenhum! Então a literatura é essa forma de compreender e amar o mundo. 

(Sujeito E-1). 

 

Nosso segundo escritor (sujeito E-2) também vê a literatura sob a ótica do sujeito 

anterior. Desse modo, é um enredo composto por memórias (experiências, vivências e 

referências) e imaginação, que são elementos que transitam numa via de mão dupla que o 

escritor inicia e o leitor continua. Então, a literatura não tem uma serventia instrumental. É uma 

linguagem artística que nos permite refletir amplamente o mundo, a partir do momento em que 

conseguimos – com a experiência de leitura – suplantar algumas percepções superficiais, nos 

encaminhando para um salto qualitativo que parte de nossas concepções pessoais, ressaltadas 

com o que lemos nas páginas escritas e nas páginas em branco da obra literária. 

 

Bom, literatura é a arte da narrativa e significa que ela tem que ter uma história 

pra contar. Agora, sendo arte não é a simples contação de história, ela tem que 

seguir um roteiro, com códigos específicos como qualquer arte e como toda 

atividade humana. Assim, não é aleatória e tem que ter uma proposição 

estética, isso, pra mim, é literatura! [...]. Eu não a vejo como algo instrumental, 

mas sem dúvida nenhuma ela alarga os horizontes! Pois no momento que você 

pode, numa remota cidade do interior pegar a obra num iPad ou num tablet, 

ou num texto impresso e ler aquilo e viajar para regiões que você não conhece 

e vai conhecê-las dessa forma; e pode até se aprofundar nos meandros da 

psicologia humana com os personagens, e soltar sua imaginação com aquele 

espaço que o escritor deixa necessariamente para o leitor completar. Então 

isso traz consequências, ou seja, isso amplia sua visão, amplia sua 

sensibilidade amplia seus conceitos, que obviamente você pode usar para o 

bem ou para o mal. (SUJEITO E-2). 

 

 Partindo desses entendimentos, os sujeitos consideraram que na literatura existe sim 

algum potencial formativo. E prevaleceu a concepção da literatura como uma linguagem 

artística que nos auxilia a pensar e a expressar a nossa língua, constituindo-a, se pensarmos nela 

como um amplo espectro (de maneira estética, histórica e cultural, e ainda identitariamente), ou 

em um sentido individual se nos voltarmos a nossas intenções. Em suma, para nossos sujeitos, 

a literatura pode nos sensibilizar quanto aos nossos valores subjetivos de maneira poética, 

construtiva e humanizada. 
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Esse raciocínio está próximo a Barthes (2007). Ele considera a literatura como o veículo 

que, de maneira menos rígida e mais livre, pode representar, expressar e trapacear com a língua 

ao seguir movimentos que revolucionam a linguagem, justamente porque a literatura retrata a 

liberdade em sentido pessoal, político ou mesmo “doutrinal” em uma obra, sendo uma 

representação de liberdade pautada em todo um esforço de desestabilização do comumente 

estabelecido, através de todo um trabalho de deslocamento impingido à língua. (BARTHES 

2007, p. 12 – 16). Portanto, esta visão da literatura nos ajuda a perceber o mundo de maneira 

menos rígida em decorrências das experiências de leitura que são promovidas na relação 

intersubjetiva com a obra literária. Nesse viés, a literatura vai além do racional ao trabalhar a 

sensibilidade do leitor o encaminhando a experiências em “universos paralelos”. 

 

 

QUADRO 10 – BLOCO-2 questão 04 
 

 

 

 

4.2.3 BLOCO-3: Literatura e formação  

 

No terceiro e último bloco, que denominamos de LITERATURA E FORMAÇÃO, 

procuramos atentar para os traços que expressam a mobilidade existente entre os sujeitos de 

pesquisa e o nosso objeto de investigação – a relação literatura e formação na visão de escritores 

e professores de Pedagogia e de Letras – ao buscarmos deles o que entendem por educação e 

por formação e a relação que fazem entre elas e a literatura (Apêndice D). Assim, estabelecemos 

como foco a formação e a autoformação – ou seja, as articulações de conhecimentos que 

conseguimos estabelecer entre a literatura e nossa bagagem de referenciais pessoais – quando 

na tensão despertada pela leitura literária. Em alguns momentos, as colocações de nossos 

O QUE É A LITERATURA E PARA QUE SERVE? 

Campo de 
conhecimentos que é 
desenvolvido em torno 
de expressões que 
trabalham o subjetivo.

Linguagem artística e 
humanizadora que serve 
para trabalhar a língua e 
a identidade, sendo um 
produto histórico que se 
constitui culturalmente. 

Campo de conhecimentos 
tratados esteticamente 
que nos ajudam a 
desenvolver um olhar 
mais sensível. 

Linguagem artística 
que trabalha 
esteticamente um 
enredo com o propósito 
de nos sensibilizar para 
a estruturação do 
saber. 

EM SUMA: Literatura é uma linguagem artística esteticamente elaborada que nos auxilia a pensar e
expressar a nossa língua, também a constituindo de maneira histórica e cultural, se a pensarmos num
amplo espectro; e identitariamente, se nos voltarmos a nós em um sentido individual, e nesta
configuração provoca a recepção formativa do leitor.
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sujeitos estão bastante próximas; no entanto, a cada vez que alguns dos pontos são reafirmados, 

isto ocorre com acréscimos de compreensões, não como redundâncias.  

Para iniciar, as concepções que envolvem educação e formação, para alguns de nossos 

sujeitos, se confundem entre si quanto à função; para outros, são complementos resultantes de 

um mesmo tronco; e, para todos, a finalidade é a mesma: nos habilitar instrumental, intelectual, 

moral, ética e esteticamente (a maioria das habilitações ainda são aspirações distantes) para 

atuarmos em sociedade.  

Para os sujeitos PP-1 e E-2, existem, no campo educacional, dimensões que seguem por 

extremos e ambientes distintos – representados por família, escola, rua, crenças, imaginário 

popular entre outros mais –, físicos ou ideológicos, os quais trilham percursos guiados por 

finalidades que geram experiências amplamente vivenciadas nas dimensões práticas e 

instrumentais, abrangendo ainda a compreensão em nível teórico, e que, quando reunidos, tais 

dimensões têm um caráter transformador com franca intenção de intervir na realidade e 

perpetuar a produção de cultura. Seguindo de perto a concepção acima, e extrapolando o âmbito 

das habilitações, dois de nossos sujeitos (PL-1 e PL-2) também compreendem que a educação 

transita por dimensões distintas que apontam na orientação do desenvolvimento humano e nas 

regras sociais e identitárias; e, nessa perspectiva, educação é um campo amplo que envolve o 

saber que nos gabarita ao trabalho ou qualquer outra atividade de desempenho humano e 

humanizador, não apenas de intervenção instrumental. 

 

Veja, eu acho que a educação ela tem interesse de intervir na realidade, de 

alguma forma direcionando as relações humanas e as relações sociais. É um 

campo no qual você passa e que contribui para a formação humana. Então pra 

mim a educação tem como finalidade a formação humana, e claro que a 

educação escolar ela tem também um recorte, ela tem também uma finalidade 

mais restrita. Mas também penso que é um espaço de socialização, é um 

espaço no qual você se insere na sociedade e na cultura, de se apropriar de 

bens culturais que foram de, alguma forma, construídos na história da 

humanidade. Eu acho que aí a educação, pensando mais especificamente na 

escola, ela tem esse papel de lidar com essas novas gerações, de contribuir 

para que eles possam se inserir, e não só em sentido adaptativo [...]. (SUJEITO 

PP-1). 

 

Quanto à formação, na ótica dos sujeitos PP-1 e E-2, é desenvolvida pela educação e 

representa uma ampliação de seu conceito, desde que também envolva aspectos éticos, morais 

ou mesmo estéticos; isto é, compreendida em lato senso, a formação é um resultado das ações 

educacionais voltadas aos indivíduos na intenção de habilitá-los para efetivar sua contribuição 

em caráter social. No entanto, por dependerem de nossa recepção individual, as garantias de 
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aproveitamento educativo podem ser melhor ou pior desenvolvidas, ou aproveitadas, como 

formação. Para os demais sujeitos (PL-1 e PL-2), formação é um dos tentáculos da educação e 

a impulsiona a via de mãos dupla refletindo e sofrendo os seus reflexos, não apenas como uma 

proposição que efetiva nosso autoconceito e autoconhecimento, mas também num sentido de 

ordem instrumental e prático. E esse sentido envolve a racionalidade científica, totalizando 

conhecimentos objetivos e subjetivos, que em consequência favorecem nossa intelectualidade. 

Mas, nesse movimento e no contexto atual, há a prevalência maior de uma intenção 

instrumentalizadora. 

 

É muito amplo o campo da educação. Um dos mestrados e área de pós-

graduação mais concorridas e de maior recepção de profissionais é a educação. 

Veja, eu também fui fazer educação! [...]. Aqui vou tomar a educação formal, 

porque bate com isso que eu argumento, do saber e do conhecimento para 

humanizar. Então, a educação formal problematiza e sistematiza o saber 

universal sem dispensar ou a partir do saber comum. Olha aí a formação! Olha 

aí a humanização! Então, você perguntou o que é educação e formação 

humana, e eu dei assim uma espécie de um recorte. [...] Mas eu aproveito para 

reiterar a função e a obrigação humanizadora da ciência, da filosofia, da arte 

– da literatura –, na educação, agora sem esquecer – isso eu friso muito – as 

contradições e a dialética presentes em todo o processo histórico. (SUJEITO 

PL-2). 

 

Mas a educação age como uma experiência que afeta e desenvolve potenciais que 

sofrem reducionismo, especificamente quanto à sua dimensão humana, decorrente do projeto 

pedagógico da modernidade com sua racionalidade centrada na ação instrutiva de um ensino 

meramente instrumental (sujeito PP-2). O qual possui metas explicitamente traçadas mediante 

demandas surgidas no contexto histórico, de maneira objetiva e reprodutivista, o que escanteia 

o desenvolvimento do humano.  

Em sua perspectiva (sujeito PP-2) formação é um norteador pautado em caracteres 

particulares de cada indivíduo e dá sentido à educação e aos processos educativos. Considera 

que todo processo de teor educativo apenas será reflexo de alguma dimensão da formação 

humana, na medida em que nos possibilita ampliar a capacidade de significar o mundo e a nossa 

própria existência, orientados por nossos referenciais pessoais ante as práticas educativas. 

Desse modo, PP-2 pensa a formação humana num sentido diverso do que foi expresso pelos 

demais sujeitos, que a conceberam como algo que desenvolve a educação de maneira 

generalizada, partindo de um processo histórico, exterior ao sujeito, embora não neguem o 

percurso referencial de cada indivíduo.  

 



96 

 

Então, eu vejo assim, educação, pra mim, diz respeito a um processo de 

desenvolvimento de alguma dimensão do humano. Então, dependendo da 

dimensão para a qual se volta a ação educativa, existem qualidades distintas 

para a educação. Então, se estou focando o desenvolvimento de habilidades 

corporais, você teria uma educação física; se estou falando de 

desenvolvimento de valores, você teria uma educação moral; se estou falando 

da proposta, ou utopia sei lá, de desenvolver todas as habilidades humanas 

você falaria de uma educação integral, ou holística [...]. Então, pra mim a 

educação também é uma experiência que pode potencializar o 

desenvolvimento de alguma dimensão do humano. O que a modernidade 

acabou reduzido bastante, porque, no projeto pedagógico da modernidade, o 

desenvolvimento da racionalidade é centrado no processo instrutivo, e não 

necessariamente em um processo de desenvolvimento do humano. [...] E 

penso a formação como aquilo que dá sentido aos processos educativos. E pra 

mim, todo o processo que é verdadeiramente educativo vai reverberar numa 

formação desse humano, na medida em que a formação é essa possibilidade 

do humano significar sua própria existência a partir das práticas educativas a 

que ele se expõe, ou é exposto, submetido. Então, a formação é um processo 

mais complexo que o processo educativo, na medida em que você não tem 

regras, ou normas prévias, prontas para conduzir o processo de formação. Na 

verdade, eu diria que a formação ocorre quando nós mesmos pudermos 

conduzir o nosso próprio processo educativo. Então, é quando a educação se 

torna digamos auto-educação, um processo de autocondução, aí eu veria um 

processo de formação. (SUJEITO PP-2). 

 

Sob essa ótica, a formação humana é mais complexa que o processo educativo, pois, 

para atingir ao fim desejado, não há uma receita ou normatizações que garantam a concretização 

de seus efeitos no indivíduo. E, em seu ponto de vista, a formação se realiza quando nós, 

indivíduos, pudermos encaminhar o nosso processo educativo, ao traçarmos nosso próprio 

percurso formativo/educativo em conformidade com limites, necessidades e possibilidades 

particulares. Porém, isso não quer dizer que a educação institucional seja relegada. 

Pelo que expressou, o sujeito E-1 considera que a educação poderia ser mais livre, 

engessar e formalizar menos o seu percurso de aprendizagens; e o trabalho do professor seria 

organizar e orientar o que o indivíduo já sabe, numa atuação de facilitador das possibilidades 

do aluno, não o estagnando em uma única maneira de aprender. A formação segue a mesma 

ótica, voltada ao desenvolvimento humano alimentada dos bens artísticos, o que nos 

proporcionaria encarar o mundo mais humanamente. Desse modo, compreende que as 

experiências, trabalhadas no conjunto esboçado por razão-emoção-sensibilidade, nos dão 

melhores condição para trabalharmos também conhecimentos instrumentais; para o sujeito, essa 

condição pode ser favorecida pela arte. O sujeito nos propõe que essas possibilidades de 

experiências e sensibilizações do subjetivo, especialmente num caráter estético através do aceso 

aos bens artísticos, têm condições de redimensionar horizontes e trabalhar perspectivas de 
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conhecimentos para o indivíduo, diferentemente do que envolve formalidade e a objetividade, 

existentes no modelo de educação escolar vigente.  

 

A educação formaliza aquilo que é espontâneo no homem, [...] o professor 

tem que entender que ele é um agente que organiza o que a pessoa já sabe, 

mesmo a criança já sabe, ela apenas não formalizou. E a formação humana 

depende muito da leitura e do acesso aos bens artísticos, por exemplo, uma 

pessoa que desde criança vê muito teatro, lê muito, vê muito cinema, conversa 

muito, essas pessoas geralmente são pessoas que tem uma formação humana 

magnífica. Onde a escola apenas dá nota, é 7 é 8 ou 3 e 4, a escola é apenas 

um número, [...]. As pessoas acham que um 10 na escola é suficiente. Um 10 

na escola pode ser um fracasso na pessoa, assim formação é outra coisa. [...] 

Geralmente uma pessoa que não tira 10 pode saber mais, porque a pessoa ama 

e compreende o mundo e expressa sua formação humanística. O que aconteceu 

é que durante muito tempo, seguindo-se um conceito americano de notas, se 

esqueceu muito a humanização da pessoa, [...]. (SUJEITO E-1). 

 

Ao refletirem sobre educação e formação, promoveram críticas quanto ao seu 

desenvolvimento unicamente instrumental e utilitarista. Os sujeitos compreendem que a 

educação, na contemporaneidade, além de ter uma função formal e instrumentalizadora 

promovida pelo sistema – que segue o projeto pedagógico da modernidade, com sua base 

racional –, deveria também dar atenção ao desenvolvimento ético, estético e moral. Nesse 

sentido, eles expressam a necessidade de uma educação mais humana(-ista) e explicam que essa 

condição não significa uma restauração do sentido retórico e esvaziado, mas sim uma maneira 

de trabalharmos algumas bases vitais, que desencadeiam experiências distintas das que de 

ordinário temos instrumentalmente, como o exercício da crítica e a percepção estética. 

Entretanto, mesmo esse tentáculo instrumental é mal desenvolvido e administrado pelo setor 

competente, a educação institucional, que, sob este olhar, não dá conta das necessidades 

formativas do indivíduo e da sociedade. 

Aqui os sujeitos discorreram a respeito de formação como formação humana. 

Relembrando que o termo formação é complexo, e leva a diversas concepções e significados e 

aplicações de suas dimensões. Ao percebermos a intenção dos sujeitos quanto ao termo 

formação na maioria das falas, fica-nos claro que lhe imputaram um sentido mais lato. Assim, 

insinuam a formação reflexiva (FREITAS, 2007), e também a consideram como formação 

humana, que abraça a concepção de uma formação integral. (RÖHR, 2007). 

Neste jogo, existe permissão à liberdade e ao descentramento do indivíduo em 

experiências pessoais no ambiente textual/ficcional em um processo contínuo, alteritário, 

formativo e autoformativo, que Larrosa (2003) compara a viagens interiores– as quais 
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impulsionam experiências de recepção individual de leituras das obras ficcionais, dos 

romances–, balizadas em um modo próprio de conceber o mundo através da constituição de si. 

 

A formação é uma viagem aberta, uma viagem que não pode estar antecipada, 

e uma viagem interior, uma viagem na qual alguém se deixa influenciar a si 

próprio, se deixa seduzir e solicitar por quem vai ao seu encontro, e na qual a 

questão é esse próprio alguém, a constituição desse próprio alguém, e a prova 

e desestabilização e eventual transformação desse próprio alguém. Por isso, a 

experiência formativa, da mesma maneira que a experiência estética, é uma 

chamada que não é transitiva. (LARROSA, 2003, p. 53). 

 

Dito isto, os sujeitos estabeleceram suas concepções de educação e formação sob alguns 

matizes ou variações de um mesmo tema, que afetam nossa sensibilidade, racionalidade e 

identidade ao mesmo tempo em que nos insere no espaço sociocultural (desde o primeiro 

momento de socialização na família) e estabelecem atuações que percorrem caminhos 

diferentes na inserção dos conhecimentos formais e comuns que nos são propostos. Então, a 

formação foi, em suma, compreendida como um dos variados tentáculos que podem promover 

a educação, refletindo como também absorvendo o caráter educacional, em proposições que 

vertem para o nosso autoconhecimento como também para os conhecimentos instrumentais, ou 

exteriores e práticos. Ou seja, para os sujeitos esses dois campos convergem, independente de 

seus percursos, para a promoção de algumas dimensões necessárias ao desenvolvimento 

humano, quer seu êxito seja completo ou parcial.  

QUADRO 11– BLOCO-3 questão 05 

 

O QUE É EDUCAÇÃO? E FORMAÇÃO? 

EDUCAÇÃO: Campo 
expresso em ambientes 
distintos (família, 
escola, rua, crenças, 
imaginário popular, 
etc)  físicos ou 
ideológicos, que geram 
experiências nas 
dimensão prática e 
teórica; tem caráter 
transformador, e 
perpetua a cultura.

FORMAÇÃO: 
resultado de ações 
educacionais que nos 
habilitam para efetivar 
contribuições sociais

EDUCAÇÃO:  Campo 
do desenvolvimento 
humano com regras 
sociais e identitárias; 
envolve o saber, 
orienta-nos para o 
trabalho ou outra 
atividade 
humanizadora, não 
apenas instrumental.

FORMAÇÃO: Um 
tentáculos da educação 
(impulsionada em via 
de mão dupla) reflete e 
sofre seus reflexos; 
totaliza conhecimentos 
objetivos e subjetivos.

EDUCAÇÃO: 
Experiência que reduz 
potenciais da 
dimensão humana 
devido ao projeto 
pedagógico da 
modernidade centrado 
na instrução do ensino 
instrumental.

FORMAÇÃO: dá 
sentido à educação, 
aos processos 
educativos e aos 
caracteres 
particulares do 
indivíduo favorecendo 
a formação humana

EDUCAÇÃO: processo 
rígido que propõe 
aprendizagens; 
formalizaria menos se o 
professor considerasse o 
que o indivíduo já possui, 
funcionando como 
facilitador.  

FORMAÇÃO: ação que 
desenvolve o humano, 
deveria se alimentar nos 
bens artísticos; poderia 
levar a experiências no 
conjunto razão-emoção-
sensibilidade, facultando 
maior fluxo de 
conhecimentos
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Neste ponto, buscamos dos entrevistados suas considerações acerca da existência ou 

não de um potencial formativo, ou mesmo autoformativo, na leitura literária e na escrita 

(questões 06 e 07; Apêndice-b3). Os entrevistados ratificaram o que, de uma maneira ou de 

outra, constantemente vêm pontuando: que essas ações tem sim esse cabedal, justamente pelas 

tensões estabelecida nos desdobramentos das experiências proporcionadas, conforme segue. 

Para os sujeitos PP-1 e PP-2, a leitura de textos literários pode sim nos afetar de maneira 

formativa ou autoformativa. Consideram que esse resultado vem de experiências profundas 

geradas pela literatura quando ela nos remete a níveis de formação que não são consequências 

disciplinares, ou trabalhadas didaticamente. Nessa perspectiva, a experiência de leitura literária 

não é planejada e sofre afetações de diversos matizes da nossa individualidade. Este processo é 

formativo justamente pela falta de administração, que não prevê resultados padrões, mas sim 

consequências de várias causas, com raiz em nossos referenciais de vida. A literatura, sob esta 

ótica, reflete experiências emergentes e projetadas na obra que intersubjetivamente trabalham 

matrizes de nossa subjetividade (Sujeito PP-1 e PP-2), gerando identificações. Em 

consequência, teremos algumas autodescorbertas que podem exercer em nós algum nível de 

formação justamente por não serem controladas ou previsíveis, mas dependentes da tensão 

provocada, ou não, em nós por alguns textos literários. Desse modo, a experiência literária 

ocorre no espaço, ou momento, no qual mergulhamos no texto e nos mesclamos entre o real e 

a ficção. Desse modo, o sujeito PP-1, em concordância, traz a opinião de Bartolomeu Campos 

– em seu Manifesto Brasil Literário – quando este afirma que “a literatura auxilia na 

democratização da razão”. Então, o experimento racional hoje em dia não tem mais condições 

de ser considerado como a única possibilidade de obtenção de experiências; então, acho que 

isso é também autoformativo.   

 

Acho que sim, pra mim talvez essa seja a experiência mais profunda da 

literatura. E quando eu digo formativo, é diferenciando de educação, porque 

você não planeja nem tem como didatizar ou pedagogizar essa experiência 

formativa que a literatura opera. Tem uma frase que eu li recentemente, não 

me lembro de quem, que diz assim: ‘A tarefa da ficção é mostrar uma coisa 

apontando para outra’. Eu acho que a literatura, um pouco do ponto de vista 

da formação, ela faz isso, quer dizer você é posto diante da materialidade do 

texto, que é a escritura, e, enquanto você vai se projetando naquela 

materialidade, aspectos de tua própria subjetividade vão sendo desnudados. 

Então é esse desnudamento, que eu acho que é o formativo da literatura. Por 

isso é que não pode ser controlado, porque nada garante que aquela 

materialidade vá produzir aquilo, porque senão todos leriam o mesmo texto e 

teriam a mesma experiência. Quer dizer, na nossa relação com determinados 

textos há desnudamentos de nós mesmos que acabam gerando algum tipo de 

formação. [...] Pra mim, esse momento acontece quando somos tomados pela 

experiência literária, que é aquele momento em que a gente se perde no texto 



100 

 

e não consegue efetivamente diferenciar mundo real e mundo da fantasia, o 

imaginário. Talvez eu pense nisso, um pouco, como a coxia do teatro naquele 

momento em que o ator ele está prestes a entrar em cena, e ele está um pouco 

entre dois mundos, ou seja, o mundo (entre aspas) “real” e o mundo do texto, 

o que vai ser encenado; mas, tem um momento em que ele se prepara pra entrar 

aí, em que ele se vê exatamente nesse ‘entre-dois-mundos’! Eu acho que é 

nesse momento aí que a gente consegue ter a possibilidade de fazer a 

experiência da literatura. (SUJEITO PP-2). 

 

A escrita também expressa situações internas a nós. Ela é um exercício que nos faculta 

rever ou afirmar conceitos já estatuídos no dia a dia (sujeitos PP-1 e PP-2). E funciona como 

um divã (sujeitos PP-1), no qual autotrabalhamos condições, questões, possibilidades ou 

limitações internas, o que é uma ação com consequências imprevisíveis e que, muitas vezes, 

escapam a um roteiro pré-instituído (Sujeito PP-2), pois o ato da escrita, tal como o da leitura, 

pode nos levar a um jogo de mesclas entre realidade e ficção, que diante de nossas vivências ou 

simples ideias e no confronto com a materialidade da escrita, traçamos itinerários diversos – 

sendo alguns deles experiências que não sabemos como recairão em nós. Por isso, são percursos 

incertos, transformados ao longo de suas construções – em nós e no papel –, que muitas vezes 

entram em conflito; mas, com eles, poderemos nos reconstituir enquanto sujeito. Nesse sentido, 

a fala do sujeito P-1 coloca que, na prática, ocorre que, ao trabalharmos a escrita, botamos em 

xeque nosso mundo interior confrontando nossos referenciais e o seu peso em nossas vidas.  

 

Acredito que sim. Acho que foi o Mia Couto numa entrevista que disse se 

surpreender quando alguém dizia: ‘eu melhorei quando li alguma coisa sua’... 

E ele refletia ‘eu não imagino, acho que quando escrevo eu é que 

melhoro’[...]. Nessa linha, ontem eu estava lendo algo do Luis Fernando 

Veríssimo e achei bem engraçado. Um amigo me deu um livro de crônicas 

dele, são de uma série de crônicas de jornal; e tem uma delas sobre Napoleão 

Bonaparte que queria ser escritor, e como era um escritor frustrado virou um 

conquistador e aí ele disse ‘olhe, quem sabe que a sorte da humanidade foi 

que muita gente que tinha fama de ser conquistador se tornou um escritor, 

talvez se essas pessoas que fizeram mal pra humanidade tivesse se encontrado 

na literatura eles achariam outro caminho’, é interessante essa reflexão! 

(SUJEITO PP-1). 

 

Outros entrevistados (sujeitos PL-1 e PL-2) concordam com os anteriores e acreditam 

que as características conotativas do objeto literário trabalham a subjetividade partindo da 

realidade vigente. Desse modo, o texto pode confrontar experiências literárias por dois 

seguimentos distintos e complementares, um deles formado por nossos referenciais pessoais; o 

outro, pelo tempo e espaço de inserção da obra literária (sujeito PL-1). Nesse desenho, a obra 

literária traz verdades expressas criativamente e sobrepostas às verdades do mundo exterior de 
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maneira conexa; com isto, surgem universos paralelos, mas retroalimentados no confronto com 

o universo do leitor. Então, justamente quando mais nos envolvemos seriamente com a leitura 

literária (sujeito PL-2), mais nos permitirmos algumas experiências estéticas – no conceito de 

estética da recepção, com rompimentos de horizontes de expectativas, e o surgimento do 

conflito cognitivo – que nos abrem para transformações, as quais, algumas vezes, funcionam 

como catarses.  

 

Com certeza, o objeto literário ensina muito, ele propicia, ele te dá certezas 

mesmo sendo ficção. Por exemplo, e aqui eu brinco com o factum e o fictum, 

há muito mais verdades em uma obra literária, verdades superpostas, verdades 

criativas do que dentro dos estudos e documentos históricos. Porque os 

documentos trazem uma ideologia numa linha de oriente [no sentido de 

orientação- grifos meus], e a literatura ainda que traga implicitamente a 

ideologia do autor, esse autor está dentro de um campo de criação e invenção, 

está muito mais liberto, e isso o leva pra outros universos. Então, se eu falo de 

formação nesse caso também chego à autoformação, pois, ao mesmo tempo 

que leio uma obra, eu conheço, ou sou levado a conhecer, um universo 

paralelo [...]. E, dentro dessa possibilidade de criação, Machado nos transporta 

para o Rio de Janeiro do século XIX, a partir das angústias atemporais. Então, 

eu estou reconhecendo em mim um leitor do século XX, XXI que vai ao 

universo do século XIX, [...]. Daí, a literatura é sim um objeto autônomo a lá 

Aristóteles. (SUJEITO PL-1). 

 

Para os sujeitos (PL-1 e PL-2), a escrita foi considerada como codificação, 

decodificação e expressão de signos variados, designando-lhes significados que podem 

transgredir a normatividade objetiva. Por esse ângulo, nos tornamos produtores e não meros 

reprodutores de concepções, justamente por estarmos em um constante e ativo exercício de 

criatividade, o que não deixa de ser uma condição transgressora em um sistema que considera 

o modelo pragmático de educação. Essa qualidade transgressora nos permite trabalhar ainda 

nossa visão crítica, o que nos impinge certo nível de originalidade e pode fazer com que sejamos 

produtores e não apenas reprodutores de situações e fatos (Sujeito PL-1). Aqui, a escrita é 

considerada como uma da linguagem individual, caracterizada por matizes particulares 

oriundos do contexto que vivenciamos e que nos constituem em nosso tempo e espaço (sujeito 

PL-2), e, embora seja historicamente constituída, também está afeita às nossas idiossincrasias 

e ideologias.  

 

Olhe para uma criatura escrever um poema como ‘José’[alusão ao poema de 

Drummond grifos meus], não é (?!), ele mergulhou muito na natureza humana 

para construir aquele poema, porque ali era os seres humanos, não é (?!). E eu 

acho que ele foi feliz na realização daquele poema, ele foi competente, até a 

partir do substantivo próprio, que entre nós é universal, na cultura brasileira. 
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[...]. Então, eu levanto isso na sala de aula, a obra é o produto de um autor, 

não é (?!). Então, vou me referir ao grande poema de Dante, ‘A divina 

comédia’, é Dante que transita ali, é Dante e o ser humano, a indignação, o 

horror com relação as visões e vivências não é(?!).(SUJEITO PL-2). 

 

A leitura gera momentos de formação (sujeitos E-1 e E-2) no momento em que 

ampliamos a nossa percepção para além das letras, o que nos traz como consequência uma 

articulação leve e criativa de conhecimentos. Em uma crítica à educação escolar tradicional, 

considerando-a como um padrão repetitivo, o hábito da leitura literária, à medida que mexe com 

o nosso imaginário, também favorece compreensões e expressões menos lineares (sujeito E-1) 

que nos impulsionam aprender a conceber e não apenas a perceber. E a autoformação, nesse 

processo, se daria em um confronto entre experiências – as individuais e as colhidas do outro 

(os personagens) na leitura. Tais experiências individuais podem promover reflexo no coletivo 

ao rompem barreiras de realidades, o que acaba por gerar sub-realidades, ou sobre realidades, 

e identificações que se sobrepõem a ações de nosso cotidiano, que momentaneamente 

substituímos quando em nossas abstrações (Sujeito E-2). Então, somos afetados em alguns 

vieses – cognitivo, criatividade, racionalidade, fantasia – trabalhados por nossa subjetivação e 

expressos com objetividade. 

 

Mas sem dúvida nenhuma! E digo mais, é o momento em que você vai... 

colher experiências do outro [o texto literário], processar essas experiências e 

confrontá-las com suas próprias experiências. Aí é que está, na minha opinião, 

o valor enorme da leitura e o seu papel insubstituível, que não tem nada a ver 

com suporte, se é um livro ou se é uma tela de computador [...]. Então, aí é 

que está! Porque essa experiência que você colhe do outro, você processa e 

confronta com a sua experiência, pela leitura que você fez sozinho, em 

qualquer lugar e em qualquer hora, em qualquer situação [pausa curta]. Você 

pode estar numa trincheira de guerra, e, no intervalo dos bombardeios, você 

tirar um livro de bolso... ler e passar a viver essa outra realidade e confrontá-

la com a realidade real, digamos assim. Então, é um papel formativo essencial. 

(SUJEITOE-2). 

 

A escrita foi considerada por estes sujeitos (sujeitos E-1 e E-2) como um exercício 

criativo resultante dos jogos de criação e de linguagem, que nos deslocam do sentido denotativo 

e nos alimentam na conotação, metáfora, plurissignificação, que são processos que nos 

permitem dar vida à escrita à medida que conseguimos exprimi-la esteticamente. Desta maneira, 

para o sujeito E-1, a escrita é um exercício de descentramento da realidade objetiva cotidiana e 

um exercício prático de expressão e auto-expressão. E, para o sujeito E-2, é um processo que, 

para acontecer, passa por algumas etapas como o mergulho em nossa subjetividade; faz-se o 

exercício de escrita na intenção de levantar, ordenar e expressar as ideias que desejamos, ou 
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seja, é a compreensão objetiva dos fatos do mundo ao nosso entorno tratados pelas reflexões do 

escritor e posteriormente do leitor.  

Então, partindo dessas considerações, todo o ato de leitura é composto por duas 

situações inerentes ao indivíduo: primeiro, a interpretação ou hermenêutica, que atrela alguns 

conceitos tais a explicação, tradução e representação; seguida da valoração, que remete ao 

julgamento de caráter estético e a crítica. Essas situações caminham inseparáveis e estão 

implicadas em grande diversidade de significados. Portanto, a dimensão estética nessa intenção 

apresenta-se articulada à mente e à linguagem humana, e, quando nos voltamos ao texto e à sua 

leitura, temos neste ato uma postura tanto incerta quanto cumulativa, no que tange a significados 

e consensos, através de uma construção que parte do ponto de vista social e histórico, que se 

junta ao individual. (STEINER, 2001 p.34-37).O que não é diferente em relação à atividade de 

escrita,que em suma e conforme os entrevistados atua como um mergulho na natureza humana, 

um passeio por nosso ego, que nos provoca internamente de maneira bem particular e se 

expressas na letra que permanecerá escrita.  

Essa ótica nos remete à obra de Marguerite Yourcenar (1980) Memórias de Adriano, 

que retrata uma época histórica de transição sociocultural (império dos deuses romanos para o 

Cristianismo), repleta de incertezas quanto ao que se firmar para o futuro, a exemplo do que ela 

própria vivenciava em sua época, assim ancora-se no personagem Adriano que escreve suas 

memórias ao filho Marco Aurélio. Sob a forma da autobiografia do personagem, a autora 

levanta elementos que lhe são tocantes e, com sensibilidade, os materializa com a sua escrita. 

Um divã erguido com a escrita também pode ser observado no texto de Wilde, De Profundis 

(2011), onde o autor, isento de personagens e munido de sua tensão particular, levanta e 

desenvolve a escritura de si por suas vivências, de maneira densa mas viva que promove o alívio 

íntimo de suas questões. Nesse princípio, reafirma-se a literatura como um campo de 

conhecimentos na escrita do autor que chega ao leitor e pode gerar, em algum nível, a formação 

de maneira subjetiva e estética. 

Uma das consequências das vivências dos sujeitos mostrou o peso que a literatura exerce 

em suas formações individuais. Assim, momentos de leituras literárias, bem como de escrita, 

são ricos em possibilidades de construção e expressão de conhecimentos, daí serem 

considerados formativos e mesmo autoformativos. E nesses dois polos – leitura e escrita – 

residem tensões profundas, consequências da relação intersubjetiva emergente quando 

associada à nossa sensibilidade.  

Nos deslocamentos impostos pela literatura à língua, expressos conotativamente em 

contraste com o sentido denotativo voltado ao mundo, o texto literário atua como uma mente 
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aberta a interpretações, desde que em legitimidade com evidências apresentadas no contexto e 

permitidas por seu enredo. Nessa perspectiva, a literatura se coloca ante algumas situações, quer 

da realidade quer de fantasias criadas, e isso permite que o dinamismo de seu mundo seja 

percebido pelo leitor, que processa a interpretação dos contextos ou de superinterpretações 

literárias. Mas, no geral, a atitude leitora – e acrescentamos a de escrita – cria, recria e 

desenvolve sentido sem sua relação entre os mundos de ambiências internas e externas à pessoa 

do leitor. (ECO, 2001, p. 15). 

O que ratifica que a obra literária é a ambiência que recebem fatores individuais e 

coletivos com a intenção de explorações exteriores de modo mais sensível, aprimoradas por 

elementos linguísticos, argumentativos, subjetivos e empáticos, que podem suscitar 

provocações e reações. (CADEMARTORI, 2012; PETIT, 2008). Por essas questões, 

percebemos no romance uma ambiência que examina a existência e as possibilidades humanas. 

E, seguindo esse princípio, os sujeitos entendem que esses pólos nos afetam e nos favorecem 

com reflexões férteis ao nos apresentarem oportunidades de pensarmos a nossa condição 

humana sob a ótica de experiências de caráter estético, sem abandonar o racional, pontos 

essenciais a um desenvolvimento mais próximo do integral. Dessa maneira, o conhecimento 

pode se estabelecer por outros meios que não apenas a racionalidade e apresenta-se matizado 

por experiências de cunho individual, portanto subjetivo. 

 
QUADRO 12 – BLOCO-3 QUESTÕES 06 E 07 

 

 

 

 

 

A LEITURA DE UM TEXTO LITERÁRIO PODE SER CONSIDERADA COMO UM MOMENTO 
FORMATIVO E AUTOFORMATIVO? E QUANTO À ESCRITA?

LEITURA: Sim, quando não 
trabalhados didaticamente, e 
quando não sofrem 
padronizações. Decorre de 
várias causas e referenciais 
individuais, e reflete 
experiências subjetivas 
projetadas na obra.

ESCRITA: Sim, e  funciona 
como um divã para o 
autotrabalho, de ações 
imprevisíveis sem roteiro pré-
instituído; são  transformadas 
ao longo de suas construções –
em nós e no papel.

LEITURA: Sim, pelas conotações do 
texto partindo da realidade vigente, e 
do confrontando de experiências por 
vieses distintos e complementares 
(referenciais, tempo/espaço de 
inserção da obra), permitindo 
experiências estéticas.

ESCRITA: Sim, quando considerada 
como codificação, decodificação e 
expressão de signos variados, 
designando significados que podem 
transgredir a normatividade objetiva. 
É linguagem de matizes individuais, 
oriundos de contextos vivenciados. 

LEITURA: Sim, no momento em que 
percebemos além das letras as 
articulações criativas de conhecimentos. 
Ocorre no confronto entre experiências 
com reflexos no coletivo gerando 
realidade paralelas e identificações 
sobrepostas às ações cotidianas.

ESCRITA: Sim, é exercício criativo 
resultante de jogos de criação e de 
linguagem. Suas etapas mergulham na 
subjetividade num exercício que levanta, 
ordena e expressa ideias. É a 
compreensão objetiva das reflexões do 
escritor e, posteriormente, do leitor. 
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 Em nossa última questão, que investigou a não inclusão da literatura e leitura 

literárias, num sentido de fato formativo na escola e na academia, os sujeitos foram críticos 

em suas opiniões, e as observações pontuaram duas problemáticas articuladas num conjunto, o 

qual traz certo ônus para o indivíduo e para a sociedade no que tange ao pouco aproveitamento 

das qualidades presentes no texto literário e na sua leitura, o que gerou bastante reflexões da 

parte dos sujeitos. 

Os sujeitos PP-1, PL-1 e PL-2 estabeleceram opiniões próximas e apontaram algumas 

questões, como: a questão da educação pragmática que nas escolas, que não permitem muito 

espaço às humanidades, numa recorrência do projeto pedagógico moderno, o que ocorre 

também na academia; professores que não são leitores e que estão despreparados para lidar com 

as obras literárias; famílias que não leem, e que, conseguintemente, veem o acesso ao livro 

literário como supérfluo. Para os demais sujeitos (PP-2, E-1 e E-2), o projeto pedagógico 

moderno foi a base de suas opiniões desenvolvidas, e uma base diferenciada por suaves matizes, 

resultantes de suas vivências e referenciais. Aqui, procuramos fazer um apanhado destas 

opiniões na intenção de evitar as repetições, mas também de não isentar algum olhar e 

consequente articulação dos sujeitos.  

Para o sujeito PP-1, a falta de incentivo à leitura literária no ambiente institucional 

decorre do pragmatismo que estrangula as humanidades e trabalha unicamente a 

profissionalização. A literatura então, nesse contexto, é considerada como um passatempo 

supérfluo sem consequências formativas, o que é um complicador acentuado com as imposições 

tecnicistas nas quais o essencial à formação é o texto científico. Assim, a literatura não é 

reconhecida em seus aspectos formativos e humanitários e como um direito humano de caráter 

essencial (conforme defende Antônio Candido. Nesse outro contexto, a concepção do formativo 

está na condição de uma ação mais completa, que trabalha não apenas a racionalidade, mas 

ainda investe nas sensibilidades inerentes ao indivíduo sem imposições na experiência de 

leitura. Algumas sinalizações divergentes deste contexto pragmático ainda são tímidas. Uma 

delas é a criação de disciplinas com o foco para o incentivo e desenvolvimento da leitura e do 

leitor literários no curso de Pedagogia, que focaria na sensibilização de profissionais para os 

benefícios da leitura literária voltada ao indivíduo em formação, especialmente o educador que 

também é um multiplicador. 

 

A tendência da formação universitária é ser muito fragmentada e muito 

tecnicista, voltada para a profissionalização, eu imagino que venha daí essa 

coisa muito pragmática. E aí, lembrando o Antonio Cândido, as pessoas não 

reconhecem a literatura nesse aspecto formativo humanitário, como um direito 
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humano mais geral. Dizem: ‘Ah tem outros direitos mais essenciais, isso é 

uma coisa supérflua, isso não é tão necessário,... eu tenho é que ler texto 

científico’... Você recomenda a leitura de literatura e as pessoas, os alunos, 

colocam como muito secundária na formação [...]. Mas acredito sim que a 

literatura é importante, especialmente na formação do pedagogo, tanto que 

criei uma disciplina pra isso, claro que é focado na literatura infantil, mas é 

focada numa tentativa de introduzir também a possibilidade de que o 

pedagogo se coloque como mediador de leitura, e que, para isso, ele tem que 

ampliar seu próprio repertório. E temos algumas outras iniciativas, aqui no 

Centro de Educação estão começando a pensar nisso, uma das alunas falou 

que em ‘História da educação’ ocorreu experiências com inserções aos textos 

literários, mas ainda tímidas. (SUJEITO PP-1). 

 

Alguns outros fatores impedem a procura espontânea por leituras. Os sujeitos PL-1 e 

PL-2 enumeraram criticamente uma articulação que se estabelece numa relação. Assim, temos 

problemas com a falta de acessibilidade à leitura literária, mas também com a qualidade do que 

se lê (Sujeito PL-1). Daí as seguintes enumerações crescentes, nas quais ambos os sujeitos 

apontam que o exemplo de leitores na família contagia, e, apesar de não ser determinante, é 

mais fácil acolher esse hábito pelo incentivo de nossos referenciais; porém, o oposto também 

ocorre. Outro fator que também é determinante – e ocasiona um efeito dominó de consequências 

– é a acomodação dos professores à não leitura, que, por sua vez, é um dos reflexos de todo um 

sistema (família, escola, sociedade).  

Na opinião dos sujeitos PL-1 e PL-2, por falta de hábito ou acesso, os professores não 

leem, e muitos podem ser considerados como “analfabetos literários”. A maioria deles não 

cultiva o hábito da leitura literária, não a percebem como um amplo campo formativo ou 

autoformativo. E a literatura na melhor das hipóteses, nos é apresentada desde o Ensino Médio 

como uma disciplina pragmática, voltada ao atendimento reprodutivo das necessidades 

curriculares.  

Vale considerar que mesmo os cursos de Letras ou de Pedagogia – com raríssimas 

exceções – buscam a literatura sob esta demanda (a de disciplina pragmática), e os demais 

cursos da área de humanas muitas das vezes nem a utilizam (sujeito PL-1). A acessibilidade ao 

texto literário é um problema que a escola consolida com a estigmatização da literatura dirigida 

“padrão”, conforme as exigências do sistema educacional. Como resultado deste panorama, no 

cotidiano da literatura em sala de aula, há a predominância do uso de resumos de obras literárias 

unicamente para fins de concursos vestibulares, onde a literatura se restringe ao “resumo da 

literatura resumida” (sujeito PL-2), em materiais elaborados mediante a visão unilateral do 

professor e comprovando a sua falta de cultivo individual da leitura literária. 

Um dos sujeitos, PL-1, quando professor de Ensino Médio, promoveu atividades de 

aceso à obra literária, sem compromissos disciplinares de notas, a não ser a troca de ideias e 
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impressões através de discussões entre leitores. E sua impressão pessoal foi que não é algo fora 

do comum despertar e estimular a leitura literária, o que falta é preparo e sensibilidade nos 

professores para tratarem a situação com segurança suficiente para promover o acesso mais 

contundente às obras literárias. Atividades simples que apenas ratificam a situação também 

solucionariam dois problemas recorrentes (o acesso à literatura e a inabilidade de professores 

gerada pela falta de hábito de leitura). Para os sujeitos PL-1 e PL-2, o cultivo da leitura literária, 

quer no exemplo familiar ou trabalhada pelo letramento literário, pode nos habilitar a ler 

complexidades em diferentes níveis, algo que perdemos em nome de um arremedo de educação 

tecnicista, e um arremedo ainda pior de uma “educação humanista”.  

 
Tenho diversos motivos que enumero. Temos um número mínimo de famílias 

leitoras, e, mesmo assim, é muito relativo. Então, a família também transferiu 

para a escola toda a responsabilidade pela educação formal, paga por isso e 

quer que seus filhos leiam, e leiam literatura. Só que na escola a gente sabe a 

pedagogia que temos com relação ao ensino da leitura literária, não é(?!). No 

Ensino Fundamental, ainda se lê alguma coisa por que é fininho, a letra é 

grande e o professor não se esforça muito. No Ensino Médio, nós não temos 

literatura, nós temos o resumo da literatura, como eu costumo dizer ‘o resumo 

da literatura resumida’. Isso porque temos uma educação pública, pouco ou 

quase nada preocupada com a formação do leitor de literatura, porque somos 

um povo sem um histórico de prática de leitura, porque somos um país de 

milhões de analfabeto funcionais, que por sua vez também não sabem refletir 

e não são críticos. Então, ler literatura implica uma alfabetização literária ou 

um letramento literário! Pois tem a metáfora! Então é isso que eu digo: 

analfabetos funcionais. [...]. A escola alfabetizou, ou instrumentalizou para a 

leitura, mas quando chega o momento de ler a literatura, se dá o ‘resumo de 

uma literatura resumida’, ao invés de se construir o leitor de literatura 

desafiando-o em relação ao desenvolvimento cognitivo e amadurecimento 

intelectual. Mas o que quero dizer é o seguinte, nós deveríamos oferecer 

literaturas que ampliem as leituras, até chegar onde queremos, que é um futuro 

leitor de Guimarães Rosa, de Joyce, de Machado de Assis. Mas, o que a gente 

vê é a adaptação, no quadrinho e no resumo. Para quê se dar ‘O cortiço’ a um 

menino de 6ª série? Não, a gente dá outros textos de qualidade pra o 

adolescente na 6ª série, deixa ‘O cortiço’ para adiante, quando ele estiver mais 

madurinho. Mas, volto ao ponto, o professor tem que ler literatura, você não 

pode ter uma leitura de Machado de Assis feita por mim, mas querem dizer 

que o professor lê, mas... ele leu isso lá na infância, na adolescência aquilo e 

não continuamente, é notório. (SUJEITO PL-2). 

 

Uma situação real, na ótica destes sujeitos, é que, mesmo no curso de Letras, a 

preocupação está focada nos estudos conceituais e teóricos, em preparar o catedrático da 

literatura, o teórico, o crítico, o conhecedor dos estilos e da história que envolve a construção 

do objeto literário, ou seja, o texto. Mas a formação e efetivação do indivíduo leitor de literatura 

mais substantivo – com mais substância, consciente de que a leitura pode promover 

consequência nele e em terceiros – se estabelece, nesse contexto, como uma preocupação 
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bastante secundária. O que deveria ser a consequência principal buscada na literatura fica, 

então, reduzida à coadjuvante, trabalhada com iniciativas focais de alguns profissionais mais 

conscientes do potencial realmente formativo que nos traz a literatura – que é diferente de um 

uso didatizado –, e que pode ser bem tratado através de trabalhos que envolvem o letramento 

literário.  

Os demais sujeitos (PP-2, E-1 e E-2) defendem (e diferenciam por matizes que partem 

de seus referenciais pessoais) que o projeto pedagógico moderno, com suas características já 

observadas, é o principal agente provocador do desconhecimento imputado não apenas à 

literatura como também a outras disciplinas de caráter teórico e às artes de modo geral.  

Para o sujeito PP-2, o maior indicativo desta situação é a educação unilateral com 

características instrumentais; e, nesse contexto, a literatura representa improdutividade. 

Remontando o trajeto de dois extremos – a tecnocracia e o humanismo – em nossa formação, é 

sabido que ambos são fundamentados em princípios ideológicos assentados em bases técnicas, 

racionais e sociais, conforme apontou o sujeito E-2. Desse modo, respaldado no contexto social 

e político, os extremos da formação transitaram da retórica com o cultivo das humanidades, 

recaindo no extremo tecnocrático, que desvalorizou as humanidades no aspecto acadêmico e no 

imaginário social, em detrimento do método, prática e técnica com exigências de qualidade 

total. Essa super valorização do racional em nossa formação levou ao “esquecimento” de 

questões não menos formativas, como sensibilidade, sentimentos e emoções, que pertencem ao 

campo subjetivo e nos favorecem elevar e educar nosso olhar para além das entrelinhas, de 

maneira pessoal.  

Assim, a frase “aprenda a gramática e esqueça o amor [...]” (sujeito E-1) fala da perda 

da sensibilidade estética, da perda do sentimento de amor ao mundo, no sentido de nos 

prestarmos a ações que considerem e respeitem o outro e seu contexto, de maneira mais humana 

e menos técnica. E a aproximação com a sensibilidade tem muito a contribuir na formação 

humana e a acrescentar à aprendizagem de cunho instrumental; visa, assim, posturas como 

responsabilidade e respeito, coisas que a frieza tecnicista não tem como promover. A 

inexistência desse campo de possibilidades pôs em escanteio um uso consciente para o texto 

literário e embaçou o desenvolvimento de visões mais críticas nos indivíduos, quando o ideal 

seria o equilíbrio desses dois polos, uma empreitada difícil, diante de toda a problemática que 

envolve o nosso ensino, no que tange a coisas básicas, mínimas e estruturais.  

 
Acredito que o projeto pedagógico da modernidade tem uma compreensão 

muito estrita do que seja educar, na perspectiva de instruir, ou seja, na 

perspectiva de um sujeito que absorve conteúdos específicos para usar, para 
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dar uma utilidade. E isso dá à educação, na nossa sociedade, um caráter 

bastante instrumental. Ora, nessa perspectiva a leitura literária seria um signo 

– dentro da escola e da educação – de improdutividade, um signo de 

inoperância, né(?!). Então, é óbvio que ela não consegue ter o espaço que ela 

poderia, se a gente tivesse uma preocupação menos instrumentalizadora nos 

processos educativos, e mais formativa. Ou seja, se eu pensasse um pouco 

como Adorno, e se a gente entender o ato educativo como um ato que prepara 

ou forma para a autonomia, então a leitura literária teria um papel chave nisso 

[...]. Mas a gente aqui também vive nesse imperativo da produção, da 

efetividade e da eficiência. Por isso, a leitura literária aparece, exatamente 

como eu dizia, como um ornamento, mas não como algo que efetivamente faz 

sentido nos nossos processos. Talvez essa seja uma das grandes crises pela 

qual a educação passa, exatamente a crise de significar a nossa própria 

presença dentro do campo educativo. (SUJEITO PP-2). 

 

No entanto, para uma formação com interesse em desenvolver traços mais consistentes 

de “autonomia”, e com o interesse mínimo em instigar reflexões que caminhem no oposto do 

que foi acima pontuado, a leitura literária teria um papel chave como contribuinte na ocorrência 

de experiências subjetivas, efetivadas na relação de experiência entre o leitor e a obra. E isso 

geraria uma crise focal na educação ou formação, estabelecidas segundo o projeto pedagógico 

moderno, que visa emancipar o homem através da secularização das esferas sociais, eixos 

desenvolvidos com a racionalidade na pretensão de dominar a natureza. Nesse raciocínio, e nas 

possibilidades de crises entre os modelos traçados, pode estar a justificativa de nossa presença 

no campo formativo, que não deve apenas ser pensada pelo desenvolvimento de competências 

técnicas, mas deve levar em consideração uma formação mais estética, que não distancie, mas 

medeie ambos os modelos objetivo e o subjetivo, o racional e o sensível. 

Assim, o exercício e expressão da razão pautados nos discursos denotativos e 

administrados, afasta-se das expressões que necessitariam de alguma sedimentação subjetiva, 

pautada na natureza interna e na dimensão estética; e, no sentido de manutenção dessa 

racionalidade, tais expressões necessitam ser mais sistêmicas. (GOERGEN, 2005). E, no 

projeto pedagógico moderno, toda a formação direcionada às abstrações e ao foco subjetivo do 

olhar – favorecendo-nos o senso critico – não serve às necessidades da técnica reprodutivista, 

o que leva às crises, que batem e que se chocam em um projeto que se encontra, atualmente, 

inadaptável ao contexto contemporâneo sob vários ângulos. 

No que tange à educação enquanto instituição e ao tratamento da literatura, percebemos 

algumas fissuras, como a quase inexistência de práticas que incentivem de fato uma educação 

literária nas escolas. Isso implica que a escola, em seu universo, não dá à literatura um status 

de fato formativo, descaracterizando-a constantemente, não explorando suas dimensões 

subjetivas e demais potenciais importantes, engessando-a às suas convenções. 
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Numa compreensão do termo letramento literário, comecemos por entender letramento 

como conceito que trabalha e aprofunda habilidades e práticas usuais da escrita e leitura no 

processo de alfabetização, que será articulado à apropriação de práticas sociais e políticas 

contextualizadas. Por extensão e partindo de Cosson (2011, p. 11-12), letramento literário é o 

processo de letramento elaborado com o texto literário que busca efetivar a educação literária, 

entendendo a literatura como arte e como disciplina escolar mediante a sensibilização do olhar 

para as qualidades do texto literário. Ou seja: é o desenvolvimento de uma leitura além dos 

conteúdos semânticos, políticos, ideológicos e utópicos implícitos à palavra, mas que, através 

do olhar educado às qualidades do texto literário – metáforas, plurissignificações, conotações, 

etc –, procura desenvolver a qualidade estética, que também facilitará a leitura de conteúdos 

denotativos, objetivos. 

Conforme explicitado pelos sujeitos, não existe a constância em um trabalho que 

desenvolva ou enfatize no indivíduo habilidades para ler o conteúdo conotativo e criativo 

presentes nos textos literários, tal o letramento literário. E o hábito da leitura, por sua vez, é 

pouco cultivado em diversas instâncias – individual, familiar, escolar etc – muitas vezes por ser 

considerado como um passatempo sem fim útil. O que existe são ações esporádicas professores 

conscientes do potencial formativo da literatura, especialmente nos cursos de Pedagogia e de 

Letras, que pertencem às humanidades estando diretamente relacionados à formação de 

educadores.  

 

QUADRO 13 – BLOCO-3 Questão 08 
 

 

POR QUE A LEITURA LITERÁRIA NÃO É INCENTIVADA NA FORMAÇÃO DO INDIVÍDUO, 
NA ESCOLA E INCLUSIVE NA ACADEMIA?

Por  esbarrar no 
pragmatismo que foca a 
profissionalização, 
resultante do projeto 
pedagógico moderno. Em 
educação  com 
características 
instrumentais, a 
literatura representa 
improdutividade. 

Ausência de exemplo  
de leitores na família, 
que pode incentivar,  
apesar de não ser  
determinante

Falta de acesso  à 
leitura literária, e  de 
abordagens  com  
qualidade daquilo que 
é lido. .

Professores sem 
repertório  leitor, alguns 
são considerados  
“analfabetos literários”.  

Sem repertório leitor= 
SEM sensibilidade para 
desenvolver o leitor 
literário.
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CONSIDERAÇÕES – SAINDO DO LABIRINTO COM A CAIXA DE PANDORA E UM 

FIO DE ARIADNE... VOLTANDO AO COMEÇO? 

 

 

1. Por mim se vai das dores à morada. 

Por mim se vai ao padecer eterno, 

Por mim se vai à gente condenada. 

 

2. Moveu justiça o Autor meu sempiterno, 

Formado fui por divinal possança, 

Sabedoria suma e amor supremo 

 

3. No existir, ser nenhum a mim se avança, 

Não sendo eterno, eu eternal perduro: 

Deixai, ó vós que entrais, toda a esperança! 

 

4. Estas palavras, em letreiro escuro, 

Eu vi, por cima de uma porta escrito. 

Seu sentido – disse eu – Meu mestre me é duro 

 

5. Tornou Virgílio, no lugar perito: 

– Aqui deixar convém toda a suspeita; 

Todo o ignóbil sentir seja proscrito. 

 

6. Eis a estância, que eu disse, às dores feitas, 

Onde hás de ver atormentada gente, 

Que da razão à perda está sujeita. 

 

7. Pela mão me travando diligente, 

Com ledo gesto e coração me erguia  

E aos mistérios guio-me incontinenti. [...]  

 

(Dante e Virgílio no portal do inferno. CANTO-III; estrofes 1-7; versos 1-21) 

 

É inegável que o contexto acolhedor das práticas sociais é rápida e constantemente 

modificado. E, nesse mesmo contexto, as práticas educativas têm um ritmo diferente, lento 

desde a nossa percepção mais sensível das situações até a ocorrência, de fato, de alguma 

modificação plausível. Também é interessante pontuar que pensar ou mesmo emitir alguma 

consideração sobre educação é uma tarefa, na maioria das vezes, sabotada pelo que se configura 

como o óbvio legitimado social ou politicamente e, portanto, sem necessidade de se refletir 

sobre. Logo, nessa lentidão perceptiva, somos levados à constatação errônea de que estamos 

diante de um conceito fechado e prontamente adaptável. Mas, na verdade, é o contrário: trata-

se de um conceito carente de re-acomodações e reconsideração de modelos, principalmente de 

intervenções (formativas ou educativas) que acompanhem as necessidades de novas demandas 
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no que se refere às dinâmicas sociais, as quais, consequentemente, afetam cada um de nós, 

indivíduos em constante formação.  

Hoje, e a cada dia mais, nos são exigidas habilidades não apenas mecânicas e funcionais, 

que proporcionam respostas objetivas e, na maioria das vezes, acríticas na ambiência de nossas 

atuações, exigindo-nos apenas o saber fazer. Hoje, existe grande necessidade de sermos mais 

protagonistas e menos coadjuvantes ante as situações e contextualizações nas quais somos 

postos. Hoje, também nos são exigidas outras demandas, como maior sensibilidade, reflexão e 

ações mais humanas, ou humanizadas.  

Ante essa nova ordem de exigências, faz-se imprescindível a busca de elementos, de 

linguagens que nos facultem desenvolver em nós qualidades também de cunho subjetivo sem 

nos apartarmos do objetivo, que nos auxiliem a ler o mundo e a nos expressar diante dele de 

modo mais sensível. São qualidades que podem nos favorecer aprendizados, desenvolturas e, 

consequentemente, melhor posicionamento diante das necessidades e intervenções no espaço 

público de construções e discussões. Na pluralidade dessas linguagens, observamos que na 

literatura e em suas qualidades conotativas existe um vasto campo de conhecimentos ainda 

pouco ou quase nada explorado no que tange a esta finalidade.  

Foi no desenho dessas necessidades e diante de todo um manancial de potencialidades 

formativas existentes na obra literária que se deu o questionamento norteador desta pesquisa. 

Então, qual seria o lugar da literatura que, representado nas qualidades existentes em seu objeto 

– o texto literário –, poderia colaborar nessa nova ordem de exigências e necessidades? 

Portanto, na proposta de compreender esse lugar, ou o papel da literatura, busquei como ponto 

de partida a visão de professores de Pedagogia, de professores de Letras e de escritores para as 

discussões sobre esse papel, e para as condições pedagógicas que facultam tal potencial 

formativo e a sua viabilidade em se estabelecer sob esta ótica no cotidiano. 

O percurso desta pesquisa mostrou situações que antes não imaginei (ou que só 

imaginava em parte) e que foram expostas mediante as concepções, reflexões e articulações 

desenvolvidas nas experiências e cotidiano (pessoal e profissional) dos entrevistados. As 

evidências despertadas, ou levantadas, favoreceram a elaboração de considerações que 

exigiram respostas, ou sinalizações, plena ou parcialmente, às questões da parte dos sujeitos. E, 

para isso, o processo metodológico com o uso da hermenêutica dialética – que envolve 

compreensão dos textos (ou falas) e a crítica neles incutidas ou elaboradas a partir deles – 

voltado à análise dos dados, favoreceu bastante a compreensão dos significados e sentidos 

expressos pelos sujeitos. 
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Diante dessas considerações, os sujeitos colocaram que o ato de parar e refletir sobre 

este tema foi de grande valia e fez emergir situações, ou compreensões, que até então estavam 

acomodadas, “aceitas” no âmbito de suas racionalidades ou mesmo de suas práticas, mas ainda 

não refletidas a fundo. Nesse processo, as elaborações pessoais sobre seus percursos, formação, 

proximidade e trabalho cotidiano como a literatura lhes deu oportunidade de lançar olhares 

críticos sobre si e sobre seus contextos. Nesse movimento, fizeram uma panorâmica desde a 

sua relação mais íntima com a literatura, a receptividade e as “deformações” da formação do 

leitor literário em nosso cenário educacional e no cotidiano do indivíduo, também incluindo o 

reflexo de tudo isso em suas práticas docentes, o que gerou considerações com margem nas 

evidências levantadas. 

No percurso desta pesquisa, observei como os sujeitos percebem a sua relação pessoal 

com a literatura sob diferentes ângulos, e constatei que a mesma foi constituída num processo 

e não num período estanque. Ficou claro também que, por literatura, não existe um conceito 

único, mas conceitos que se estabelecem histórica e ideologicamente; e as concepções emitidas 

pelos sujeitos a esse respeito giram em torno de alguns destes conceitos existentes, porém 

sofrem influências de seus referenciais particulares.  

Em suma, a literatura foi considerada como uma linguagem artística que nos auxilia a 

pensar e expressar a nossa língua, constituindo-a de maneira estética, histórica e cultural (se a 

pensarmos em um amplo espectro) e identitariamente (se nos voltarmos para o sentido 

individual). Portanto, é uma linguagem também humanizadora, subjetiva e subversiva imbuída 

de grande sensibilidade mediante as experiências de caráter estético, que, por sua vez, 

proporcionam conhecimentos de uma maneira lúdica. 

Essa concepção é fruto da relação próxima estabelecida entre sujeitos e literatura desde 

o seu primeiro contato. Uma relação que, segundo eles (individualmente), se desenvolveu de 

maneira prazerosa e está mediada por dois polos (o objetivo e o subjetivo), o que lhes favoreceu 

na irradiação de um amplo potencial formativo ao preencher vazios, facultando respostas, 

inclusive de ordem psicológicas, traçadas e desenvolvidas num mundo fictício, mas com um pé 

na realidade cotidiana na qual estavam ou estão inseridos o que leva a promover, segundo 

alguns dos sujeitos, catarses.  

 Para os sujeitos, essa relação próxima os auxiliou a constituírem-se subjetivamente e, 

além de exercer um papel fundamental na dimensão particular, também tem um peso diferencial 

na dimensão profissional, a partir do momento em que os permite aguçar o olhar com qualidades 

diferenciadas, mais sensíveis e críticas aos seus contextos. E isso faculta um melhor usufruto 

do estatuto da literatura em sala de aula através de trabalhos que desenvolvem o leitor literário 
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– leitor que vai além das entrelinhas pragmáticas e procura a literatura com intenções que não 

são impostas –, através da experiência de leitura na educação literária, e através de benefícios 

que são estruturados em vias de mão dupla que envolvem os indivíduos (professor ou aluno).  

 No que tange à elaboração de habilidades ou conhecimentos favorecedores para as 

leituras de mundo, essa constatação reforça a necessidade de uma formação mais ampla que a 

de orientação pragmática, mediante a articulação com várias outras lentes que estimulem 

olhares com focos variados para as questões, contextos e conhecimentos a serem desenvolvidos. 

Esse entendimento foi constantemente ratificado no correr dos textos, ou falas, dos sujeitos, 

gerando recorrência. Percebemos mais claramente a complexidade do termo formação e suas 

transformações que favorecem concepções e significados aplicáveis em várias dimensões. 

Assim, abstraímos das falas que o termo formação foi tirado do lato senso e traduzido pelos 

sujeitos como formação humana de caráter reflexivo ou integral. 

 Já no que se refere à educação, a concepção mais defendida foi a que a considera um 

campo que transita por dimensões – físicas ou ideológicas – e que podem ocorrer em ambientes 

distintos – família, escola, rua, crenças, imaginário popular... –, o que justifica os sujeitos 

compreenderem que a educação pode ser dirigida por finalidades determinantes de 

experiências, partindo de ordem prática ou teórica, que busca intervir e transformar a realidade 

de maneira contínua, perpetuando-se culturalmente e de maneira não estática. Desse modo, a 

educação comporta regras diversas, inclusive sociais, que envolvem o saber e orientam o 

indivíduo para o trabalho ou qualquer outra atividade de desempenho não apenas instrumental, 

mas também humano e humanizador – e este último desempenho sofre consistente redução de 

sua valoração por conta do projeto pedagógico moderno. E todo esse movimento é, obviamente, 

dinâmico e historicamente constituído. 

Quanto à possibilidade de, na atividade de leitura e escrita literárias, ocorrerem 

momentos formativos ou mesmo autoformativos, os sujeitos se reportaram às suas experiências 

pessoais nos seus percursos formativos. Consideraram que, sim, tanto a leitura como a escrita 

podem nos remeter a níveis de formação que não são trabalhados didaticamente, não seguem 

padronizações, mas estão articulados aos nossos referenciais de vida, e ao tempo e espaço 

representados na obra literária; portanto, entendem que esse trajeto pode promover experiências 

estéticas, num beneficiamento à formação. 

A escrita, por sua vez, foi considerada um exercício criativo que faz uso dos jogos de 

linguagem ao estabelecer sentidos e significados que vão além das codificações e 

decodificações, no trabalho de expressões diversificadas que conseguem transgredir e subverter 

a maneira simplesmente objetiva de como percebemos a realidade. Também compreenderam a 
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escrita na condição de um momento bastante pessoal, um divã onde ocorre o autotrabalho de 

condições, questões, limitações e de possibilidades internas a nós, percorrendo um roteiro 

flexível que se constitui e se transforma, tanto em nós como no papel – tudo num processo. 

Nessa teia, os conhecimentos são trabalhados e articulados de maneira criativa; os 

limites da realidade são rompidos, e realidades paralelas surgem. Então, da parte do leitor, 

ocorrem identificações sobrepostas às ações do cotidiano mostradas pelo escritor; no processo, 

as experiências se estabelecem. Por esse movimento de ideias, o objeto literário trabalha a nossa 

subjetividade partindo da realidade em voga, o que auxilia na conexão de informações que 

levam à elaboração de conhecimentos.  

Assim colocado, para os sujeitos, a obra literária, quando escrita ou lida, proporciona 

experiências bilaterais – autor-obra ou leitor-obra –, que têm a capacidade de correr tempo e 

espaço através de conotações, que envolve qualidades que nos afetam a razão, a emoção e a 

sensibilidade, que nos desenvolvem o olhar pela subjetividade para o que está diante de nós. 

Com isso, instiga-se um olhar exterior e um auto-olhar mais reflexivos, mediados no diálogo 

humanizador com a materialidade do texto literário, na dimensão composta por sua 

literariedade, o que propõe uma ação que também é formativa sem a consideração do tempo e 

espaços sociais, pois essas duas dimensões são momentaneamente rompidas passando a existir 

subjetivamente. Enfim, são momentos de criação, recriação e cocriação da realidade que 

apreendemos expressamos. 

Uma das mais importantes questões desta pesquisa tratou de investigar o porquê de a 

leitura literária não ser incentivada na formação do indivíduo (nem na escola e nem na 

academia). Nesse ponto, o estudo evidenciou problemas que atuam como um efeito dominó, 

formando um sistema de propósitos que se instituiu ideológica e culturalmente, como se pode 

observar na sequência. 

O primeiro dificultador elencado pelos sujeitos e um dos maiores, senão o maior, 

indicativo desta situação foi o pragmatismo que estrangula as humanidades e foca unicamente 

a profissionalização (uma das características resultantes do projeto pedagógico moderno) no 

mesmo entendimento do comentário de Kafka quando o compara como “o ponto de 

Arquimedes” que encontramos e algumas vezes utilizamos contra nós próprios. (KAFKA apud 

ARENDT, 2009, p. 341). Para os sujeitos, a partir desse problema, são ventiladas as ideias 

acerca da literatura como um passatempo sem maiores consequências ou, em extremo oposto, 
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como uma disciplina presa a um currículo e desconsiderada pela maioria dos professores no 

que tange à sua utilização conforme os documentos17 que a caracterizam.  

Desse modo, em uma educação que cultiva características e interesses unilaterais – 

pautados na tecnocracia e instrumentalização –, as linguagens artísticas (dentre elas, a literatura) 

são secundárias e andam na contramão, assim são representações de improdutividade, ou são 

utilizadas de maneira reprodutora e desconectadas de experiências estéticas. A ideia implícita 

aí é a de que um desenvolvimento estético para o indivíduo através da leitura literária oferece 

problemas a tais interesses instrumentais, não por questões de inabilidades, mas sim pelo cultivo 

de habilidades outras as quais exercitam e incitam questionamentos, reflexões, no indivíduo. 

Sendo um aspecto diretamente relacionado ao desafio que é proposto ao leitor com as leituras 

literárias, claramente expresso na fala de um dos sujeitos: “saber ler e escrever também os 

conteúdos semânticos, políticos, ideológicos e utópicos daquela palavra e naquele contexto 

[...]” (SUJEITO PL-1). O que nos remete às consequências da formação humana, concepção 

considerada pelos sujeitos nos aspectos de formação reflexiva ou de formação integral. 

Esse outro olhar gera crises. Dentre elas, está a que busca constantemente justificar 

nossa presença no campo educativo e formativo por uma mediação apenas instrumental e 

profissional, que ficam fragilizadas ante nosso desenvolvimento – também num sentido mais 

amplo, como a falta de sensibilização do aspecto intelectual. Mas, ao final, o que sempre 

prevalece é essa mediação instrumental, que traduz uma gramática social articulada à produção 

de reproduções descabidas e irrefletidas, que muitas vezes atrapalham saltos qualitativos, 

acobertadas por relevâncias ideológicas e carentes de preocupações com a sensibilidade 

humana.  

Como dificuldade, existe também o peso, bastante relativo, da ausência de exemplo de 

leitores na família, que pode incentivar o hábito da leitura apesar de não ser determinante. 

Outros pontos citados foram a falta de acessibilidade à obra literária, ausência de uma educação 

literária e a falta de cuidado com a qualidade do que se lê, o que amplia a problemática. 

Problemática que nos faz refletir sobre quais as qualidades necessárias a uma obra literária para 

que seja considerada como tal, pois a linguagem literária é conotativa, expressa-se por 

plurissignificações que nos propõem a obscuridade, desafios estéticos e cognitivos através das 

experiências de leitura. Assim, não é objetiva, mas trata de temas objetivos com fluidez e 

subjetividade; desse modo, a qualidade do que se lê enquanto literário, também é um fator a se 

considerar como determinação.  

                                                           
17 Ver nota 4 
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Outro problema de peso, no entanto, é que a maioria dos professores não lê literatura, a 

ponto de serem considerados quase “analfabetos literários” (SUJEITO PL-2). E sem portar um 

repertório de leituras, há o desinteresse com a importância da literatura do ponto de vista da 

formação humana. Logo, desprovidos dessa sensibilidade e desvalorizando o potencial 

formativo da literatura, eles não possuem bases para propor ações, nem o carisma no trato que 

são necessários ao desenvolvimento do leitor literário.  

Isso, num círculo vicioso, aponta de volta para a questão do acesso, da qualidade e do 

foco da literatura deturpados por uma educação unilateral de base instrumental, que vai 

desaguar no indivíduo em formação. Tal indivíduo, por sua vez, muitas vezes em casa, está na 

posição de quem não tem o exemplo leitor, na posição dos que necessitam de estímulos de 

terceiros na instituição escolar e raramente se encontram na condição de quem busca a leitura 

por si. É uma situação que prossegue sendo remediada. Então, como resumo de uma ópera 

dantesca, são estímulos contrários e que negativam o potencial formativo da obra literária, e 

enfatizam o desgosto pela leitura.  

Então, do labirinto chega-se a um portal, que não julgo com o peso dantesco e infernal 

da desesperança: prefiro o sentido virgiliano que permite a vivência da dúvida e das suspeitas 

possíveis – uma vez que o inferno, ou os subterrâneos das coisas, é o local onde ocorrem as 

transformações como do carvão ao diamante, por exemplo. E foi de posse dessas suspeitas que 

subi no muro e, espero, que não tenha estancado ante o que está devidamente instituído, 

automático e em cumplicidade com a acomodação do pensamento.  

Observei que, na contramão, existem alguns trabalhos que visam a educação literária e 

intencionam minar o entendimento da literatura apenas como um deleite ou um recurso para o 

trabalho de conteúdos semânticos, sintáxicos ou históricos. Eles utilizam de maneira 

diferenciada o texto literário, mas ainda são bastante pontuais e efetivados por uma população 

reduzida de professores, tanto no Ensino Médio como no Superior, conscientes do potencial 

formativo existente na literatura que, em seus trabalhos, procuram desenvolver o olhar do leitor 

no envolvimento como o texto. No Ensino Superior, há a implantação de disciplinas a muito 

custo desenvolvidas e encaixadas aos currículos dos cursos, ou a adequação das ementas de 

disciplinas existentes relativas à literatura, num trabalho cotidiano diferencial que valoriza o 

cultivo do hábito de leitura e trocas de ideias, algumas vezes sem compromissos com notas ou 

conceitos. São, no entanto, iniciativas isoladas, experiências feitas no Ensino Médio ou em 

cursos como Pedagogia e Letras. 

Mas o que se observa de tudo o que foi levantado por nosso movimento de idas e vindas 

sobre o tema literatura em sua relação com a educação e a formação humana é que a literatura 
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se configura numa metáfora do ser humano, apresentada nas obras e investigada nas leituras 

desenvolvida no tempo e no espaço; e, nessa leitura, desconhecem-se fronteiras físicas ou 

históricas. Assim, é uma metáfora que expressa transfigurações da realidade, ou o entendimento 

da realidade sob óticas diversas do trivial, que para nós passam a ter significado mediante as 

experiências favorecidas nos conflitos que nos provocam.  

Em seu trânsito, essas metáforas provocam tensões, reações, relações e possibilidades 

de transformações de nosso olhar. Podem ser constantemente organizadas e reorganizadas, 

estabelecendo-se quando nos permitimos transitar nos universos “paralelos” resultantes da 

realidade. Tais universos são construídos de maneira sensível e expressos a partir da 

materialidade do texto. Servem-nos como momentos de catarse. Portanto, a literatura é dona de 

um grande potencial formativo que pode ir além do racional ao trabalhar profundamente nossa 

sensibilidade, mas que ainda é pouquíssimo aproveitado. 

Ainda nesse movimento, também percebemos claramente que o texto literário perde 

constantemente espaço, e, cada vez mais, nos é forjada e vendida a imagem de que a literatura 

é desnecessária à formação. Como também outras disciplinas que nos facultam desenvolver a 

reflexão, o senso crítico ou nos apontem caminhos diferenciados que nos desenvolvam 

qualidades para compreender, problematizar e interpretar a realidade na qual estamos inseridos. 

Chega-se, então, ao patamar que nos leva a refletir sobre formar o leitor literário, o olhar 

sensível, a subjetividade, a crítica, o hábito da leitura... Mas por quem? E para quem? O modelo 

educativo e de formação permite isso? Isso seria a nossa volta ao começo dessa investigação, 

ou o estabelecimento de um grau zero18, mas seria o “grau zero” da estagnação da escrita, da 

literariedade, dos caminhos e estabelecimentos possíveis à literatura, observados de seu lugar 

formativo. 

Quando iniciamos o percurso por esse labirinto que é a educação e uma de suas 

consequências, a formação, e, antes disso, quando subimos no muro, não para titubear acerca 

do percurso a seguir, mas para olhar com maior nitidez as possibilidades que temos adiante, 

seguramos o fio de Ariadne da literatura. No nosso percurso aqui, a literatura foi concebida 

como uma linguagem artística (a linguagem literária) que pode ser alicerçada como um campo 

                                                           
18 Tese de Roland Barthes que nos apresenta a existência de um espaço nulo, no caso da escrita. Tal espaço é 

chamado de escrita branca ou de “zero grau da escrita” e atua em oposição ao conceito de literatura que busca 

mecanismos estilísticos, gramaticais, ideológicos. Seria um espaço neutro no qual a escrita não se articula ou se 

submete à literariedade. E a literatura passa a se apresentar como uma língua, ou linguagem básica e ingênua, 

denotativa e objetiva. Mas que, numa inversão, esse texto entendido como zero grau também pode ser considerado 

como um artifício que gera determinadas qualidades valiosas no texto literário, como o exemplo de O Estrangeiro, 

Albert Camus (BARTHES, Roland. O grau zero da escrita. São Paulo: Martins Fontes, 2011). 
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de conhecimentos ainda pouco ou nada explorado em um sentido realmente formativo. Com 

isso, encontramos algumas respostas que trouxeram alguns matizes ao quadro de entendimento 

que intencionamos esboçar. 

Agora, e depois de tudo o que observei e experienciei nessa pesquisa, se nós voltarmos 

ao início, estaremos marcados com o agravante de uma informação a mais, que também envolve 

uma possibilidade a mais de construir conhecimentos palpáveis. Uma possibilidade certamente 

desvalorizada e, por ser entendida como tal, pouco operante por inapetências nossas na falta de 

ação – inapetências individuais e distribuídas a quem por direito: a nós: professores, educadores 

em formação, leitores (de fato) –; enfim, por nossas acomodações a um sistema, o qual, porém 

ainda nos faculta aberturas às ações (ver os documentos) que poderiam reverter parte do 

problema voltado à literatura.  

No que nos compete, quando na condição de a quem de direito, pesando nos 

profissionais da educação, quase sempre abortamos iniciativas e ações por falta de 

compromisso decorrente de vários fatores (pessoais e de valorização profissional), ou devido 

às condições exteriores e basicamente estruturais (muitas escolas não possuem espaços 

favoráveis sequer à aula, que dirá para incentivo a leitura ou bibliotecas). A questão é também 

perceber no meio do caminho onde está a pedra do descompromisso – se no individual, se no 

institucional (documentos, estrutura, valorização do educador e da educação), se está iniciada 

no institucional e refletida no individual ou vice-versa – e pensar no que se deve fazer, por 

iniciativa própria na atividade docente nossa de cada dia. Talvez e muito provavelmente sim, 

seja este o caminho.  

Mas, voltando ao que trouxeram os sujeitos de pesquisa, que partiram de suas realidades 

e experiências, vi que eles apontaram certa responsabilidade no compromisso dos docentes em 

suas práticas cotidianas em sala de aula. Nesse ponto, recordo toda uma carga de frases feitas e 

automaticamente repetidas pela maioria de nós – não só docentes, mas também educadores em 

formação, ou alunos que nem aspiram a ser leitores – que se adéquam nesse contexto, como: 

Ler para quê, se existem coisas mais simples, fáceis e diretas para passar o tempo do que esse 

livro?, [...], que, portanto, pode até ser “o resumo da literatura resumidamente resumida” e 

REDUZIDA como um dos sujeitos expressou redundantemente, em seu conhecimento de causa 

e com indignação, enquanto profissional compromissado com sua atividade docente. 

E essa é uma redundância extremamente cabível para a escola de hoje e para o que se 

tornou, por extensão, numa metáfora do valor do humano que existe em nós. Vale pensar que, 

independente da instituição, deveríamos ser indivíduo em constante formação; mas nos é 

incorporada a reduzida condição de ser uma coisa, que nos faz esquecer de que, em realidade, 
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somos um ser que transita por diferentes dimensões de apreensões de conhecimentos, 

ensinamentos, aprendizagem, de saber.  

Nesse tumulto, e pensando na relação entre a literatura e educação mesmo depois de 

todo esse percurso no qual caminhei de mãos dadas com diversas vozes e palavras, ainda 

continuo me perguntando: O leitor literário ainda pode ser salvo? Não respondo, mas reflito 

que alternativas de intervenções existem e estão validadas, porém ainda são maiores os 

empecilhos que as ações reais. Particularmente, não acho que o acesso ao texto literário seja 

difícil ou um grande problema, mas a questão colocada deve ser sempre: O que quero? O que 

gosto? O que o contexto me permite fazer? E o que de fato faço diante dele?...  

Eis o mistério da fé! E a guia de mais um fio de Ariadne de trama complexa e raramente 

escolhido para guiar-nos o percurso, numa trilha árida e ainda sem a compreensão que 

definitivamente nos responda às questões. Questões que, antes de tudo, realmente necessitam 

de desacomodação, estranhamento, desfamiliarização desse mundo acomodado, para que de 

fato nos levem a pensar, e a agir, mais veementemente quando o assunto for a literatura, a 

educação e a formação humana.  

 

Como é possível que vocês todos possam falar tão bem? disse Alice, na esperança de melhorar 

o humor dele com um elogio. Estive em muitos jardins antes, mas nenhuma flor podia falar. 

Ponha a mão na terra e sinta, disse o Lírio-tigre. Assim vai saber por quê. 

Alice obedeceu.  

É muito dura, observou, mas não sei o que uma coisa tem a ver com a outra.  

Na maioria dos jardins, explicou o Lírio-tigre, fazem os canteiros fofos demais… por isso as 

flores estão sempre dormindo. 

Parecia uma excelente razão, e Alice gostou muito de ouvi-la.  

Nunca pensei nisso antes! disse. [...] 

 

(CARROL, 2013, p. 178) 

 

Possibilidades existem, mas ainda são poucas as iniciativas. Mas esta é a educação, a 

formação, a prática docente na qual estamos acomodados por imposição de um sistema, onde 

fomos colocados em hibernação e dependentes do que está instrumental e tecnicamente pronto 

e aconchegado num solo de terra muito fofa, do qual lavamos nossas mãos, nadamos a favor da 

corrente e diante do qual esquecemos ou desaprendemos a falar a nossa palavra – e, desde que, 

na condição de profissionais, não nos incomodemos, continuamos numa ação sonambúlica e 

não enxergamos outras possibilidades. E, uma vez que não somos obrigados, estimulados, ou 

mesmo não queremos fazer diferente, tudo é deixado como está. Mas, para algumas ações, como 

a educação literária, não se faz preciso uma imposição institucional, e sim a iniciativa para 
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aprender, aplicar, vivenciar associada ao empenho nessa ação desacomodadora (como 

raramente é vista) para se fazer diferente e diferenças.  

 

Podes dizer-me, por favor, que caminho devo seguir para sair daqui? 

Isso depende muito de para onde queres ir – respondeu o gato [...] 

 

(CARROL, 2013, p. 81) 

 

 Os caminhos existem são inúmeros e basta perder tempo – ou, na realidade, ganhá-lo – 

ao mais uma vez subir no muro e refletir sobre qual caminho e fio de Ariadne propostos à 

questão são mais favoráveis, e, a partir deles, trilhar nossas ações. Ações que sejam 

diferenciadas, que se movimentem contra o marasmo da acomodação do pensamento e 

respostas prontas, presos ao clichê de percebemos a educação apenas por uma vertente 

instrumental, quando hoje nos são exigidas desenvolturas, que vão além das técnicas. Hoje, 

mais que nunca, é mais interessante que possamos pensar e expressar a palavra que nos 

constitui! Mas, clichê ou não clichê, e parafraseando um dito popular, penso que “a dificuldade 

é a mola que pode despertar algum nível de reinvenção”,que, ainda em pequena escala, nos 

agita possibilidades. Então, e mesmo que recaiamos no começo no que diga respeito a soluções 

concretamente efetivadas, com este trabalho ao menos foi possível aguçar o olhar com algumas 

reflexões que podem fazer grande diferença. Este foi o grande desafio que tive nessa pesquisa 

e creio que também seja uma pequena contribuição da mesma. 

E a quem desejar enxergar de cima desse muro algumas dessas possibilidades não 

engessadas, idealismo ou não: “felicitem-se pela ousadia de ao menos tentar dispersar o 

marasmo e sair desse aconchego, mas, com os pés no chão!” E felicitem-se mesmo que se corra 

o risco de sair do nada para lugar nenhum, justamente por serem poucos os que querem observar 

esse labirinto de possibilidades, e pensar o que fazer ou não fazer no contexto das ações 

pessoais, que refletirão no coletivo. Para mim, acredito que a literatura ajuda nesta 

desacomodação desde que seja trabalhada de maneira adequada; também acredito que ela 

possui seus limites, e que apenas ela não seja a salvação dessa lavoura arcaica e tão recorrente. 

Mas, diante da educação, da formação e de tudo que o valha, ainda arrisco pensar as 

possibilidades que envolvem a literatura nos moldes que aqui discutimos, ou outros que dele se 

aproximem, para nos sensibilizar quanto a apreensão de conhecimentos sem, obviamente 

esquecer a educação, no intuito de nossa desacomodação in stricto ou lato sensu. 
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APÊNDICE A - Termo de Consentimento Livre e Esclarecido para a 

                            Entrevista Semi-estruturada 

 

 

 

Título da Pesquisa: A educação, a literatura e o percurso de um espaço extraterritorial de 

possibilidades formativas 

 

Responsável: Helen Regina Freire dos Santos 

Contatos: e-mail: helenrfsantos@hotmail.com; CEL: 8876-2946. 

 

Instituição: Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal de 

Pernambuco (PPGEDU) 

 

Objetivo Geral: Compreender o papel formativo da literatura tendo como ponto de partida a 

visão de professores e escritores. 

 

 

 

A pesquisadora se compromete a sempre estar disponível para esclarecer dúvidas ou 

para atender às solicitações dos participantes no que diz respeito aos procedimentos da pesquisa. 

Os participantes da pesquisa jamais terão seus nomes revelados em possíveis publicações ou 

apresentações deste trabalho. 

 

 

Eu, _________________________________________________________, estou ciente das 

informações da pesquisa e concedo entrevista com gravação de áudio. 

 

 

 

 

___________________________________________________________ 

Entrevistado 

 

 

 

___________________________________________________________ 

Responsável pela pesquisa 
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APÊNDICE B- Roteiro de Entrevista (Professor) 

 

RELAÇÃO LITERATURA E FORMAÇÃO: Compreender qual o papel da literatura no 

percurso formativo na visão de escritores e professores de Pedagogia e de Letras. 
 

 

 

PESSOAL 

 

1 Qual a sua formação? 

 

LITERATURA 

 

2 Para você, o que é a literatura? E para que serve? 

3 Qual a sua relação com a literatura? 

4 Qual o seu regime de leitura? (O que lê e a frequência de sua leitura.) 

5 Qual o papel que a literatura teve (ou tem) em seu percurso formativo? 

 

 

LITERATURA E FORMAÇÃO  

 

 

6 Para você, o que é educação? E formação? 

 

7 Cite um texto literário que você considera que teve importância em sua vida? 

 

8 E por que teve importância?  

 

9 Em sua opinião, a leitura de um texto literário pode ser considerada como um momento 

formativo ou autoformativo? Se sim, em qual momento? 

 

10 E quanto à escrita? 

 

11 Em sua opinião, por que a leitura literária não é incentivada na formação do indivíduo, 

na escola e inclusive na academia? 
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APÊNDICE C - Roteiro de Entrevista (Escritor) 

 

 

RELAÇÃO LITERATURA E FORMAÇÃO: Compreender qual o papel da literatura no 

percurso formativo na visão de escritores e professores de Pedagogia e Letras. 
 

 

PESSOAL 

 

1. Qual a sua formação e a sua ocupação antes de ser escritor?  

2 Como se deu o seu contato com a literatura? E a decisão de ser escritor? 

3 Qual o papel que a literatura teve em seu percurso formativo? 

 

LITERATURA (E PROCESSO CRIATIVO) 

 

4 Para você, o que é literatura? E para que serve? 

5 Como elabora uma ideia/mote? 

6 O que você deseja alertar ao mundo através de um personagem? 

 

7 Você tem algum banco de dados de pesquisa (tipos/características de indivíduos; locais; 

dados históricos e geográficos)? 

 

8 Você escreve/escreveria os livros que gostaria de ter lido? 

9 Como é a sua relação com o leitor? 

10 Qual é o seu leitor ideal? 

11 Como você vê o papel da crítica? 

 

LITERATURA E FORMAÇÃO  

 

 

12 Para você, o que é educação? E formação? 

 

13 Em sua opinião, a leitura de um texto literário pode ser considerada como um momento 

formativo ou autoformativo? Se sim, em qual momento? 

 

14 E quanto à escrita? 

 

15 Em sua opinião, por que a leitura literária não é incentivada na formação do indivíduo, 

na escola e inclusive na academia? 
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APÊNDICE D - Fusão dos Roteiros de Entrevista: questões coincidentes 

(professor/escritor) para a nossa análise 

 

 

 

RELAÇÃO LITERATURA E FORMAÇÃO: Compreender qual o papel da literatura no 

percurso formativo na visão de escritores e professores de Pedagogia e Letras. 
 

 

 

Questões para trabalhar a análise nos grupos (professor de Pedagogia; professore de 

Letras; escritores) 

 

 

BLOCO-01: PESSOAL 

 

1. Qual a sua formação? Qual a sua formação e a sua ocupação antes de ser escritor?  

 

 

 

BLOCO-02: LITERATURA 
 

2 Qual a sua relação com a literatura? Como se deu o seu contato com a literatura?  

 

3 Qual o papel que a literatura teve em seu percurso formativo? 

 

4 Para você, o que é a literatura? E para que serve? 

 

 

 

BLOCO-03: LITERATURA E FORMAÇÃO  

 

5 Para você, o que é educação? E formação? 

 

6 Em sua opinião, a leitura de um texto literário pode ser considerada como um momento 

formativo ou autoformativo? Se sim, em qual momento? 

 

7 E quanto à escrita? 

 

8 Em sua opinião, por que a leitura literária não é incentivada na formação do indivíduo, 

na escola e inclusive na academia? 
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APÊNDICE E - Questionário Socioprofissional 

 

 

 

1º. FORMAÇÃO ACADÊMICA: 
Graduação:____________________________________________________________ 

 

 

 

Exerce como profissão (sua formação de graduação)?    SIM[    ]     NÃO  [    ] 

 

Pós- graduação: SIM  [    ]     NÃO  [    ] 

 

Mestrado  [    ]  Doutorado  [    ]  Pós-Doutorado  [    ] 

 

______________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________ 

 

 

 

2º. PROFISSÃO 

 

Qual sua profissão e há quanto tempo a exerce?  

 

_______________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________ 

 

 

 

Onde trabalha? 

 

_______________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________ 
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APÊNDICE F- Transcrições Gerais das Entrevistas 

 

 

PROFESSOR PEDAGOGIA -01: (21mim e 54seg) 

 

 

PESSOAL 

 

1. Qual a sua formação? 

“Eu sou psicóloga”  

 

LITERATURA 

 

2. Para você, o que é a literatura? E para que serve? 

“Veja... é eu acho que é uma expressão artística que tem a língua como objeto e é uma forma 

culturalmente construída de lidar com a identidade, com seus valores através de construções 

narrativas ficcionais através da palavra é... esteticamente trabalhada como poesia eu..eu... gosto 

muito da definições de Antonio Candido, não é(?!) [pausa curta]. Assim, quando ele fala que 

a literatura tem essa função humanizadora... ela tem um... um lado que é psicológico, um lado 

que é formativo, tem um lado de conhecimento de si mesmo e do mundo, mas pra mim a 

literatura é uma linguagem, é arte. (Entrevistador): E para que serve? Na subjetividade... eu 

acho que serve para essa questão de você localizar através da linguagem é... uma experiência 

sensível, uma experiência com o que é do humano mesmo... na realidade o que eu busco na 

literatura quando leio o texto literário é... essa possibilidade de que aquela narrativa – porque 

sou leitora de narrativa, não sou uma leitora de poesia – ... o que eu busco é aquelas narrativas 

possam me dizer algo que possa dizer algo pra minha fantasia, da minha imaginação ou pra 

minha vida também... não tem um sentido prático.”  

 

3. Qual a sua relação com a literatura? 

“Veja, eu sempre fui leitora acho que desde a infância. Eu vivi no contexto muito favorável, 

assim, meu pai é um grande leitor, minha mãe sempre foi leitora também, sempre vivi muito 

cercada... meus irmãos todos... eu tenho irmãs que são muito... tenho uma irmã que é muito 

compulsiva, inclusive na leitura ela tá se aposentando agora e conversando com o marido dela 

ao ele disse ‘e as pessoas perguntam o que ela vai fazer quando vai se aposentar e ela diz vou 

ler”, né... a vida dela é muito centrada em um estilo de leitura diferente do que eu gosto, ela é 

muito leitora, eu sempre li, mas sou uma leitora meio indisciplinada assim, eu passo uns 

períodos que leio pouco, tem período que leio mais, eu leio e abandono, deixo no meio, leio 
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mais de uma coisa ao mesmo tempo, não sou muito disciplinada assim, às vezes, eu quis fazer 

um regime de leitura assim, vou ler tudo de Ítalo Calvino aí passei um período li várias coisas 

dele, mas aí depois parei, não conseguir ler mais é... Às vezes, eu faço assim umas 

programações, vou ler os clássicos, vou pegar Machado de Assis e vou ler, aí não consigo muito 

um programa de leitura mais racional tenho coisas assim que me interessa vou na livraria vejo 

um livro me atraiu eu compro ou alguém me empresta...Às vezes tem coisas em casa que tá lá 

faz tempo que comprei e nunca li aí tô querendo ler alguma coisa aí vou lá e procuro e leio, 

né... é meio anárquico assim. 

 

4. Qual o seu regime de leitura? (o que lê e a frequência de sua leitura) 

“Eu leio romances, eu leio narrativas eu não gosto de ler poesias não, li poucas vezes, teve 

algumas pessoas assim; eu gostei da Ana Cristina Cesar numa época que eu li, meu marido 

gosta muito de Fernando Pessoa e, às vezes, ele lê e agente lê junto... ele pega pra agente lê 

junto. Mas assim, eu em mesma se você me perguntar uma escolha... o Manoel de Barros eu 

comecei a ler, gosto muito de ler, mas, assim, poesia não é uma coisa que você fique lendo... 

pego um livro pra ler poesia né... leio uma poesia, leio outra coisa, mas gosto de ler... 

narrativas.” 

 

5. Qual o papel que a literatura teve (ou tem) em seu percurso formativo? 

“Veja, atualmente eu tenho enveredado, já de alguns anos pra cá, nesse interesse da interesse 

da formação de leitores na escola. Então, eu no final os anos 90 eu comecei a desenvolver 

alguns trabalhos de formação de professores, usando como recurso didático a roda de história 

e pegando muito esse viés da literatura infantil. Então, eu comecei a fazer oficina leituras, e 

junto com uma parceira minha a Carminha que ela sempre tinha, quer dizer hoje ela não tem 

mais, mas na época ela tinha um trabalho com biblioteca comunitária, e aí agente começou a 

fazer atividades de formação de educadores populares usando esse recurso o trabalho com 

literatura. E aí tinha esse aspecto, por um lado tinha essa questão de que elas pudessem 

desenvolver a capacidade de mediação, mas agente incidia muito sobre esse aspecto também, 

assim como: ‘O que esse texto tá dizendo pra você?’ ‘O que é... – você leitor adulto – mesmo 

o texto escrito para o público jovem ou pra uma criança o que ele lhe toca?’; ‘O que  lhe 

mobiliza?’ Inclusive para que ele pudesse ter uma experiência com aquele texto que marcasse 

a relação dele com a literatura que isso pudesse ter um impacto também na mediação. Então 

isso é uma coisa que já vinha construindo há alguns anos e mais recentemente comecei a 

experimentar isso na disciplina que agente criou, eu e Carol, educação literária na escola, a ideia 
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de ... pra mim entrou muito dessa minha opção profissional, tanto que hoje me dia eu pesquiso 

sobre biblioteca, eu pesquiso sobre leitura literária na escola e muito nesse foco na literatura 

infantil. A literatura para mim tem papel pessoal fundamental, não apenas enquanto leitora que 

aprende e vivencia subjetividades na intersubjetividade com a obra; mas também em sentido 

profissional, ao buscar despertar importância da leitura literária e estimular o desenvolvimento 

do leitor literário.”  

 

(OBS: Para a entrevistada, a literatura tem papel fundamental para seu desenvolvimento pessoal 

– enquanto leitora que aprende e vivencia subjetividades na intersubjetividade com a obra – e 

também para seu desenvolvimento em sentido profissional, pois procura despertar em seus 

alunos a percepção e compreensão da importância da leitura literária para o indivíduo em vários 

aspectos; assim, procura estimular o desenvolvimento do leitor literário.) 

 

 

RELAÇÃO LITERATURA E FORMAÇÃO  

 

6 Para você, o que é educação?E formação? 

“Veja, eu acho que a educação ela tem esse... esse interesse de intervir na realidade, de alguma 

forma direcionando as relações humanas, as relações sociais... num campo que você passa, né... 

contribuir para a formação humana, pra mim a educação tem como finalidade a formação 

humana e é claro que a educação escolar ela tem um recorte disso né, ela tem finalidade mais 

restrita. Mas é um espaço de socialização é um espaço de você se inserir na... na sociedade na 

cultura de apropriar de bens culturais que tão... foram de alguma forma construídos na história 

da humanidade. Eu acho que aí a escola, pensando mais especificamente a escola, ela tem esse 

papel de lhe dar com essas novas gerações de contribuir para que eles possam se inserir e não 

só nesse sentido adaptativo né, se inserir pra reproduzir, mas agente espera também que de uma 

forma ativa e transformadora né que humanize mais o que agente quer é o ideal de humanista.”  

 

7.Cite um texto literário que você considera que teve importância em sua vida? 

“Veja... é há muitos anos atrás, nesse período de passagens para a vida adulta, o Sartre teve um 

papel muito importante pra mim, aquele livro A Náusea foi um livro muito impactante pra mim, 

o Hemingway também, o Albert Camus também, aqueles livros dele... na época foram 

livros...[pausa] essa coisa de existencialismo, essa coisa da subjetividade. (Entrevistador): Foi 

os 100 anos de Camus ontem! Ah, é eu vi, e teve umas reportagens, quando estive agora na 

França tinham uns cadernos especiais que saíram nos suplementos de jornais sobre ele. Ele teve 
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um papel muito importante pra mim, nesse momento de constituição, assim nessa passagem 

para a vida adulta né... o que são meus valores o que são as minhas... Depois disso, eu gostei 

muito de Virginia Woolf, gostei muito do Calvino... O Calvino naquele livro ‘Seis propostas 

para o próximo milênio’, não é ficção, mas é reflexão sobre a literatura, para mim foi muito 

marcante aquele livro, ele teve um papel pra mim... Acho que também depende muito do 

momento da vida assim... tem alguns livros que pegam você num dia, e num momento 

importante. (Entrevistador): Nesse grupo que você citou de autores e obras, porque eles 

tiveram importância? O quê que eles tinha assim que lhe despertavam? 

 

8.E por que teve importância? 

“Pra mim foi o caso do Sartre, também quando li o Hemingway também me marcou muito. Era 

muito dessa experiência da subjetividade né... de como eles retratam a experiência dos 

personagens quer dizer, era menos o que eles faziam e mais a vivência interior né... a descrição 

que eles conseguiram fazer, e acho que o Graciliano Ramos faz isso também. Aquele livro 

‘Angústia’ que me marcou muito também porque é muito aquela vida anterior a ele revelando 

aquela vida anterior, em psicologia porque sempre me interessei por isso também, então a 

literatura, a Virginia Woolf, ‘Mrs. Dalloway’... aquele dia na vida de Mrs. Dalloway, o contato 

dela com o rapaz suicida o... a preparação pra festa tudo tem que acontecer naquele momento 

pra que ele né... ao mesmo tempo turbulências acontecendo dentro dela e exteriormente ela né... 

ela tendo outra manifestação dentro dela aquilo ali é bonito, assim é muito marcante. Porque é 

bem essa tradução de como é minha vida interior ela pode não está traduzindo no exterior não 

é tão visível né...pra mim são autores que deixam muita essa... eu gosto de autor que faz essa 

função de pensamento que apresenta o que está se passando na mente do personagem também 

não só no que tá acontecendo... ‘O retrato de Dorian Gray’ também tem essa coisa, Clarice 

Lispector tem muito isso  ‘A paixão Segundo GH’ foi o livro que me marcou muito, o Livros 

dos Prazeres, teve uma época que ela foi uma pessoa que me pegou assim que eu quis ler muita 

coisa dela e comecei a ler e me apaixonei né.” 

 

9. Em sua opinião, a leitura de um texto literário pode ser considerada como um 

momento formativo e autoformativo? Se sim, em qual momento? 

“Acho que sim. Quer dizer, nem toda leitura, mas eu acho que algumas leituras elas têm essa 

força de alguma forma fazer agente refletir né... Pra mim esses autores que lhe falei eles todos 

contribuíram pra minha autoformação, porque me deram muito elemento pra dialogar como 

eles pra ficar... mesmo que não tivesse gente pra conversar sobre o que tava lendo, o fato de 
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está lendo aqueles autores me faziam refletir muito... Algumas dessas leituras, assim alguns 

períodos meus mais solitário, a leitura teve um papel muito forte, eu mais inclusive às vezes... 

depois na época que meu filho era pequeno eu lia menos... Tem uns períodos que você fica mais 

voltado pro mundo objetivo, e tem menos chance de fazer leitura [risos]. Mas uma série mesmo 

de Hemingway que li, a leitura de Mrs. Dalloway também. E aquele Amós Oz, eu gostei muito 

de ler num período, que comprei tudo eu... eu terminava um livro dele e comprava outro... eram 

leituras em inglês inclusive, foi na época que tava na Inglaterra, tava muito sozinha fazendo o 

sanduíche do doutorado e assim foi uma época que li muito; e, pra mim ele tinha essa coisa 

também ele tava no contexto de Israel tem todo esse contexto atual, mas ele tinha toda a questão 

da subjetividade também das relações humanas, das relações entre gerações, relações amorosas, 

mas ele tinha muito... Pra mim acho que a literatura mais formativa no meu caso ela passa por 

isso, assim de apresentar experiências humanas que eu posso me identificar com elas como essa 

coisa que o Bartolomeu Campos falava no Manifesto Brasil Literário ele diz que a literatura 

ajuda agente a democratizar a razão, dá outra... ‘eu não sou a única razão só que o experimento 

hoje aqui não é a única possibilidade da experiência; então, acho que isso é autoformativo.   

 

10.E quanto à escrita? 

“Acredito que sim, acredito que sim. Acho que o Mia Couto, acho que vi numa entrevista dele 

falando sobre isso, ele dizendo que ele se surpreendia quando alguém dizia ‘eu melhorei quando 

li alguma coisa sua’... Ele dizia ‘eu não imagino, acho que quando escrevo é que eu melhoro’ 

[risos]... Ontem eu tava lendo, achei engraçado, é do Luis Fernando Veríssimo, tem um livro 

de crônicas dele chegou pra mim esse fim de semana uma pessoa me deu, são crônicas de jornal 

é uma série; assim tem uma de Napoleão Bonaparte que queria ser escritor, e como era um 

escritor frustrado virou um conquistador e aí ele disse ‘olhe, quem sabe a sorte da humanidade 

é que muita gente que tinha essa fama de ser conquistador se tornou um escritor né... quem sabe 

talvez essas pessoas que fizeram mal pra humanidade tivesse entrado pra literatura eles tivessem 

achado outro caminho’, é interessante.”[risos]   

 

11.Em sua opinião, por que a leitura literária não é incentivada na formação do individuo, 

na escola e inclusive na academia? 

 

“É... acho que assim, a tendência da formação universitária é ela ser muito fragmentada ela ser 

muito tecnicista voltada para a profissionalização, então o modelo de universidade que agente 

instituiu no Brasil nos últimos tempos mais do que algumas coisas se você pensar né que foi 

um projeto de universidade, a fundação da USP, por exemplo, ela tinha um outro projeto, mas 
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que se consolidou no Brasil, aí porque da influência do regime da ditadura, eu não estudo a  

universidade, mas assim, eu imagino que tenha essa coisa muito pragmática também, voltada 

para  profissionalização muito... E aí, voltando para Antonio Cândido, as pessoas não 

reconhecem a literatura nesse aspecto formativo humanitário como direito humano mais geral, 

dizem ‘ah tem outros direitos mais essenciais’, isso é uma coisa mais supérflua, isso não é tão... 

eu  tenho que ler texto científico, eu tenho que ler... você recomenda a leitura de literatura ela 

fica muito secundária na formação, eu acho que é tendência... Eu estou dando a disciplina de 

TCC, algumas alunas, a propósito, falando do tema de pesquisa dela, uma aluna me disse, ela 

se recente de [da falta de] um curso mais focado desde no início na educação infantil, que era 

o que ela queria, ela disse: ‘ah vou sair do curso sem ter um aprofundamento na educação 

infantil’, aí eu disse ‘olhe você quer ficar quantos anos dentro da universidade? Também tem 

isso todo mundo que entra aqui quer sair correndo ao mesmo tempo você acha que, pra poder 

focar na educação infantil, você ficaria fora filosofia da educação, sociologia, política, 

fundamentos da área de psicologia?’ Então, se eu vou ser muito pragmática e o curso tem que 

ser focado na prática pedagógica no fazer, eu vou jogar fora toda formação humana e de base. 

E então eu acho que a literatura é importante e especialmente na formação do pedagogo tanto 

que criei uma disciplina pra isso também, claro que é focado na literatura infantil, mas é focado 

numa tentativa de introduzir também essa possibilidade de que ela se coloque como mediadora 

de leitura que para isso ela tem que ampliar o repertório, ela tem que ter outra... E quem sabe 

por essa via, do interesse na literatura pra criança, ela se interesse por outras leituras de livros 

também. De qualquer forma, assim eu não acho que a literatura para criança seja menor acho 

que é isso aí, tem esse lado também [interrupção de alguém na porta]. Tem algumas iniciativas 

aqui no centro de educação estão tentando começar a pensar nisso. Na disciplina mesmo, uma 

aluna falou que em ‘História da educação’ [disciplina obrigatória do curso de Pedagogia] teve 

experiência de ler textos literários de ter outras inserções, mas meio tímidas ainda.” 

 

 

PROFESSOR PEDAGOGIA-02: (16min42seg) 

 

PESSOAL 

 

1. Qual a sua formação? 

“Eu sou formado em pedagogia, tenho mestrado em educação na área de política educacional e 

o doutorado em sociologia.” 
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LITERATURA 

 

2. Para você, o que é a literatura? E para que serve? 

“Difícil dizer assim, não é?! [Risos] O que é literatura, sei lá... não tem uma definição estrita 

não é?! A literatura pra mim, ela é uma área, quer dizer  tanto da experiência quanto do 

conhecimento humano que diz da nossa relação com o fantástico, com o imaginário, que diz da 

nossa relação com o real por outras vias que não apenas a racionalidade... É eu quase que seria 

tentado a dizer que pra mim a literatura seria uma expressão do poético, ou seja, da dimensão 

poética que constitui todos os seres humanos. (entrevistador) E a serventia dela, para que 

serve a literatura? Não sei se tem serventia. Na verdade a literatura para mim ela não serve, a 

literatura ela nos constitui, não é? Ela permite que a gente expresse aspectos da nossa 

subjetividade, aspectos de nosso modo de ser, de se colocar de está no mundo, que não teriam 

como se expressar por outras vias como, por exemplo, pela ciência que tem um método, uma 

metodologia mais calcada de racionalização, de racionalidade dessa relação do homem com o 

mundo, que a literatura de alguma maneira extravasa, amplia e subverte muitas vezes.” 

 

3. Qual a sua relação com a literatura?  

“Acho que como todos, não é..., que, de alguma forma, foram afetados pela literatura; quero 

dizer a minha relação com ela, é uma relação de paixão! Tem uma frase do Benjamin que eu 

gosto e que diz assim, ele diz que ‘os livros são os objetos mais espirituais da cultura humana’, 

e por essa razão, ele diz  é possível ter uma relação inclusive de paixão, de amor com a obra 

literária, com o texto literário; porque a literatura diz o indício dessa possibilidade, né..., de algo 

que não está objetivado, mas que permite agente inclusive repensar as coisas objetivas da nossa 

vida.” 

 

4. Qual o seu regime de leitura? (o que lê e a frequência de sua leitura)  

“Olhe, eu praticamente leio quase tudo, obviamente que, pelo fato de a gente ter uma formação 

acadêmica e trabalhar dentro de uma universidade, a gente termina com o vício dessa atuação 

restringindo a nossa leitura a aquilo que a gente pesquisa, a aquilo que a gente estuda. Mas de 

um modo geral, eu leio é... é literatura nacional, literatura mundial, quero dizer eu gosto muito 

de literatura clássica, por exemplo, eu gosto muito de ler as poesias trágicas estou lendo agora 

‘A Eneida’ do Virgílio; e... é assim eu leio todos os dias. Pelo que eu m lembro, desde os meus 

12, 13 anos que eu leio diariamente, praticamente durante a semana eu chego a ler por diferentes 

razões 2 ou 3 textos... é por semana é a minha frequência.” 
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5. Qual o papel que a literatura teve (ou tem) em seu percurso formativo? 

“Eu diria um papel seminal, né... Talvez, a memória mais antiga que eu tenha com a literatura 

tenha sido exatamente a primeira visita que fiz a uma grande livraria, aqui do Recife, que já não 

existe mais, que era a ‘Livro Sete’, eu digo que aquilo lá era meu sonho, era o meu paraíso, né... 

Lá era uma imensidão, fora que você tinha efetivamente livreiros e não apenas vendedores de 

livros. Eu me lembro que a 1º vez que eu entrei na ‘Livro Sete’, eu tinha cerca de sete anos e 

foi exatamente pra ganhar de presente de aniversário um livro da coleção do Monteiro Lobato... 

‘As reinações de Narizinho’, eu acho!! E acho que, a partir dali a literatura passou a ter esse 

papel  muito forte, e de alguma maneira também ser um espaço de autoconhecimento, também. 

Eu acho que a literatura, se for olhar assim, né... fora das literaturas que você... das leituras que 

você faz na escola por conta das disciplinas de língua portuguesa, de redação, da própria 

literatura, fora das necessidades que você tem como professor e de lidar com esses textos... 

Acho que... a literatura pra mim teve essa questão de um processo também de 

autoconhecimento, acho que  através da literatura eu pude ampliar uma certa compreensão de 

mim mesmo.    ” 

 

 

RELAÇÃO LITERATURA E FORMAÇÃO  

 

6. Para você, o que é educação?E formação? 

“Então, primeiro assim, educação pra mim ela diz respeito a um processo de desenvolvimento 

de alguma dimensão do humano, né..., eu, eu digo assim... Então dependendo dessa dimensão 

é... para a qual se volta a ação educativa, tem inclusive uma qualidade da educação. Então se 

você está focando o desenvolvimento de habilidades corporais, você falaria de uma educação 

física, se eu tô falando de desenvolvimento de valores você teria uma educação moral, se você 

tá falando é... da proposta, ou da utopia, sei lá, de desenvolver todas as habilidades humanas 

você falaria de uma educação integral, ou de uma educação holística. Então, pra mim a 

educação ela é uma experiência que pode potencializar um desenvolvimento de alguma 

dimensão do humano. Então, isso pra mim é o educativo, né..., que na modernidade acabou 

sendo reduzida bastante, porque no projeto pedagógico da modernidade o desenvolvimento da 

racionalidade tem uma centralidade, o que faz com que os processos educativos quase que se 

reduzam a um processo instrutivo, né..., a um processo de instrução, a um processo de ensino, 

e não necessariamente a um processo de desenvolvimento do humano. Quando eu penso 

formação, eu penso como aquilo que dá sentido aos processos educativos; então pra mim é... 
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todo o processo que é verdadeiramente educativo, ele vai reverberar numa formação desse 

humano, na medida em, que pra mim, a formação é essa possibilidade do humano significar sua 

própria existência a partir das práticas educativas que ele está exposto, ou submetido né..., 

àquilo a que ele se expõe ou é exposto. Então pra mim, a formação é um processo mais 

complexo que o processo educativo, na medida em que você não tem é... regras, na medida em 

que você não tem normas prévias, prontas para conduzir o processo de formação. Na verdade 

eu diria que a formação ocorre, quando agente é... quando nós mesmos podemos conduzir  o 

nosso próprio processo educativo. Então, quando a educação se torna digamos auto-educação, 

um processo de autocondução aí, eu veria aí um processo de formação.” 

 

7. Cite um texto literário que você considera que teve importância em sua vida? 

“Eu tenho vários, é... num certo nível, por exemplo, é... os textos da Clarice Lispector, né..., é... 

sei lá...‘A paixão segundo GH’, ou ‘A aprendizagem dos prazeres’... Eu me lembro que eu 

estava iniciando o curso de pedagogia e aquele texto teve um impacto muito significativo no 

modo como eu  é... passei a compreender inclusive o próprio sentido da minha aprendizagem, 

da minha formação dentro do curso de pedagogia. Por outro lado, é... um autor como o 

Castoriadis na ‘Instituição imaginária da sociedade’, que eu também me defrontei na graduação, 

depois na pós, inclusive com o professor Flávio Brayner que trabalhava com textos do 

Castoriadis, e que era um texto que pra mim era praticamente enigmático, eu não entendia 

nada(risos)!!! Mas era um texto que pra mim ele tinha um poder de magnetização, que eu 

andava com ‘Instituição imaginária da sociedade’ pra cima e pra baixo, talvez quase querendo 

que a compreensão do texto vazasse da obra direto (risos)! Mas era um pouco isso, ou seja, o 

impacto da obra, a ideia de uma imaginação radical, a compreensão do humano não como um 

animal racional, mas como alguma coisa absolutamente desfuncionalizada, e essa 

desfuncionalização, ou essa abertura, que possibilita agente exatamente a aprender e fazer 

coisas do ponto de vista da cultura... né.... Então são dois textos que eu me lembro assim, que 

têm um impacto grande. Outros, obviamente! Eu diria que mais recentemente eu diria, ‘A 

hermenêutica do sujeito’, do Michel Foucault, que mudou a minha a maneira de entender o que 

é pesquisar em educação, e mudou inclusive as minhas próprias pesquisas no campo da 

educação.”   

 

8. E por que teve importância? 

“É porque são textos que eles não mudam apenas o que agente pensa, não é(?!)... eles mudam 

a maneira como agente vive. Então determinadas escolhas, determinadas decisões, ou elas são 
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desfeitas ou elas são incorporadas de fato existencialmente depois que você toma contato com 

textos dessa natureza, que  têm essa natureza formativa pra gente .” 

 

09 Em sua opinião, a leitura de um texto literário pode ser considerada como um 

momento formativo e autoformativo? Se sim, em qual momento? 

 

“Acho que sim, pra mim talvez essa seja a experiência mais profunda da literatura. E quando 

eu digo é exatamente, e quando eu digo formativo diferenciando de educação, porque você não 

planeja nem tem como didatizar ou pedagogizar essa experiência formativa que a literatura 

opera. Tem uma frase que eu li recentemente, não sei mais de quem, mas que eu gosto e que 

diz assim: ‘A tarefa da ficção é mostrar uma coisa apontando para outra’. Eu acho que a 

literatura, um pouco do ponto de vista da formação, ela... ela faz isso, quer dizer você é posto 

diante da materialidade do texto, que é a escritura, e enquanto você vai se projetando naquela 

materialidade, é... aspectos de tua própria subjetividade vão sendo desnudados, vão sendo é... 

desvelados. Então é esse desnudamento, é esse desvelamento que eu acho que é o formativo da 

literatura. Por isso é que eu digo, é por isso que não pode ser controlado, porque nada garante 

que aquela materialidade ela vá produzir aquilo, porque senão todos leriam o mesmo texto e 

todos teriam a mesma experiência. Quer dizer, na nossa relação com determinados textos, né..., 

há um processo de desnudamento de nós mesmos, e isso acaba gerando algum tipo de formação. 

(Entrevistador): Qual seria esse momento, para você, em que momento ocorreria isso... 

esse processo? É... eu não sei explicar claramente, obviamente... mas pra mim, esse momento 

acontece quando nós somos tomados pela experiência literária. Que é aquele momento em que 

a gente se perde no texto. Acho que quando a gente se perde no texto, quando a gente cruza 

uma espécie de umbral, digamos assim, em que você não consegue efetivamente diferenciar o 

mundo real do mundo da fantasia, do mundo imaginário. Talvez pense nisso, um pouco, como 

a coxia do teatro, naquele momento em que o ator ele está prestes a entrar em cena, e ele está 

um pouco entre dois mundos, ou seja, o mundo entre aspas real e o mundo do texto, o mundo 

do que vai ali ser encenado; mas tem um momento em que ele se prepara pra entrar aí, em que 

ele se vê exatamente nessa... nesse entre-dois-mundos! Eu acho que esse... é nesse momento aí 

que agente consegue ter a possibilidade de fazer a experiência da literatura.” 

 

10 E quanto a escrita? 

“Acho que sim. Por que o próprio ato de escrever ele... ele joga, ele nos coloca nesse jogo. 

Curiosamente, você me perguntou isso, ontem eu estava em uma aula, dando um exemplo lá do 
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curso livre, é... eu estava escrevendo um texto para um seminário, agora do final de agosto 

[ocorrido em 2013, agosto ultimo], e eu estava procurando uma frase pra colocar como epigrafe 

do texto; aí, procurando textos de poesia... procurando alguma coisa; aí quando achei – como 

às vezes ingenuamente nós achamos, ou seja, como a gente pensa que a literatura às vezes ela 

é apenas um ornamento, –  então eu queria uma epigrafe um pouco pra dar o floreio, o retórico 

ao texto, um pouco como a cereja do bolo! Mas, no momento em que eu coloquei a epigrafe é 

que eu me dei conta de que ela não se sustentava por si só, que ela era tão forte que eu tinha de 

alguma maneira explicitar para o leitor qual o sentido de colocar aquela epigrafe, só que ao 

fazer isso e ao escrever porque que eu tinha colocado aquela epigrafe, isso acabou alterando a 

própria estrutura do texto. Veja isso, foi uma coisa que eu não planejei, eu queria uma epigrafe 

aí coloco o texto, mas na hora em que eu escrevo aquele texto poético e vou ter de me defrontar 

com ele, aquilo leva a gente por caminhos que são insuspeitos, que são imprevisíveis... E eu 

acho que essa é que é a experiência da leitura [e da escrita], você começa com uma ideia, mas 

o próprio ato de escrever vai te levando por caminhos muitos...  às vezes estranhos, às vezes até 

perigosos 

 

11 Em sua opinião, por que a leitura literária não é incentivada na formação do 

individuo, na escola e inclusive na academia? 

 

“Por que eu acho... é aquela coisa, porque o projeto pedagógico da modernidade tem uma 

compreensão muito estrita do que seja educar, na perspectiva de instruir, ou seja, na perspectiva 

de um sujeito que absorve conteúdos específicos exatamente na perspectiva estrita de aplicar, 

de usar, de dar uma utilidade àqueles conteúdos específicos, o que dá à educação, na nossa 

sociedade um caráter bastante técnico, instrumental. Ora, nessa perspectiva a leitura literária 

ela seria, nesse projeto um signo – dentro da escola e da educação –... um signo de 

improdutividade, um signo de inoperância, né... então é obvio então que ela... que ela não... que 

ela não consegue ter o espaço que ela poderia se a gente tivesse uma preocupação menos 

instrumentalizadora dos processos educativos e mais formativa; ou seja, se eu pensasse um 

pouco como Adorno, se a gente entender o educar, o ato educativo, como um ato que prepara 

ou forma para a autonomia, então a leitura literária teria um papel chave nisso, porque 

propiciaria essa experiência de encontro do leitor, e consequentemente do educando, com ele 

próprio, a partir de sua própria experiência com o texto literário. Mas como a gente vive nesse 

imperativo da produção, da produtividade, da efetividade e da eficiência, a leitura literária 

aparece, exatamente como eu dizia, como um ornamento, mas não como algo que efetivamente 

faz sentido nos nossos processos. Talvez esse seja inclusive uma das grandes da crise pela qual 
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a educação passa, exatamente a crise pela qual a educação passa, exatamente a crise de 

significar a nossa própria presença dentro do campo educativo. 

 

PROFESSOR LETRAS-01: (38 mim) 
 

PESSOAL 

 

1. Qual a sua formação?  

“Meu nome é PL-01, na base, vamos começar da base que é mais importante, eu tive o privilégio 

dentro da realidade desse país de estudar inicialmente em colégios particulares, e a minha base, 

até a antiga 4ª série, foi numa escola que ainda hoje é uma das referencias aqui na zona sul, que 

é o ‘Madre de Deus’. Então essa escola, sem dúvida, teve o cuidado de me estimular enquanto 

criança, para esse universo da educação, e principalmente da leitura, essa base escolar foi 

fundamental. Fora a minha base em casa, o estímulo de meus pais, principalmente o meu pai, 

num ambiente de ter uma biblioteca dentro de casa, de ser estimulado a ficar ali horas e horas 

literalmente viajando naquele universo sem nenhum frei e controle de regras, mas de despertar 

a curiosidade me serviu, junto com a primeira escola, sem dúvida nenhuma de uma base 

fundamental. Passando dessa base, eu estudei no Colégio Marista, que na época, e dentro dos 

pilares de colégios particulares, eram bem tradicional, que também me serviu como estímulo, 

lembro inclusive de um professor de português que me estimulou a cria, digamos assim, meu 

primeiro escrito, um tipo de romancesinho que eu tenho até hoje, foi o professor Cesário. Esse 

camarada, talvez nunca saiba disso, foi o primeiro a me dar a ideia de que eu poderia escrever 

além de lê, e tem isso guardado até hoje. Depois do Marista, terminei meu ensino médio no 

Anchieta em Boa Viagem. E, entre a fase de adolescência sempre mantive, mesmo fugindo de 

outras matérias, sempre me fui guiado pelas letras e aversão aos números, é... me foi de certa 

forma me gerando essa paixão pelo universo da leitura. Não a gramática em si, estrutural, mas 

o universo das palavras e principalmente a literatura na sua ideia primária que é a leitura, sem 

a questão dos movimentos, das vozes, das obras  enfim que viriam posteriormente. Passado essa 

formação básica, minha primeira ideia de vestibular foi em jornalismo, justamente por ver em 

mim uma possibilidade de escritor de contribuir no universo do jornalismo. Não passando em 

jornalismo, pela Federal na época, eu entrei em letras. E entrando no curso de letras, em 1998, 

eu literalmente me apaixonei, eu me vi principalmente pela parte das literaturas, das línguas, da 

literatura de língua inglesa – tanto a britânica como a americana –, pela literatura portuguesa e 

as literaturas brasileiras... eu me vi realmente num mundo encantado que me serviu de base, 

que sempre esteve em minha mente, só que agora num outro nível de formação. Fiz letras, 
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português e inglês, sou professor licenciado, terminando em 2003, e enveredei primeiro pelo 

bacharelado em crítica literária isso na sequência e na formação, bacharelado este que eu não 

terminei porque logo depois, em 2005, fui fazer o mestrado, isso tudo ainda na Federal e 

vinculado, no caso do mestrado à Teoria da literatura. E agora como acadêmico, pensando 

realmente num grande salto, pensando como profissional como professor, eu já formado nas 

minhas discussões de dissertação duas das minhas paixões, principalmente uma as minhas 

paixões que sempre me foi alimentada por meu pai que o poeta Augusto dos Anjos, paraibano 

que fez aqui de Recife, aqui de Pernambuco durante certo momento solo na vida. Terminei meu 

mestrado e minha dissertação em 2007, justamente vendo a questão da modernidade em 

Augusto dos Anjos e Antero de Quental na perspectiva da língua portuguesa, cada um quer em 

Portugal quer no Brasil, dando a sua contribuição. Posteriormente a isso, terminando o meu 

mestrado, eu fui convidado a fazer a participar de uma seleção na Faculdade FOCCA, faculdade 

de Olinda, seleção que me oportunizou a ficar, estou até hoje lá como professor e orientador e 

em 2011 assumi o curso de Letras como coordenador. Então, desde 2007 venho atuando no 

curso de letras da FOCCA. Paralelo à FOCCA eu também no mesmo ano fui convidado a 

participar pela pós-graduação na FUNESO – Fundação de Ensino Superior de Olinda –, onde 

também estou desde 2007 e em 2012 fui convidado a participar da graduação. Então primeiro 

na pós, principalmente nos cursos de letras e de 2012 pra cá atuando na FUNESO paralelo a 

FOCCA, nos cursos de Letras, Pedagogia e Enfermagem principalmente com português 

instrumental. Ou seja, a literatura ela esteve presente durante todo esse momento de formação, 

e agora ampliado pelo meu momento de formação em campo, por que aí eu articulo com as 

literaturas brasileiras, as portuguesas – eu tô falando no plural porque a gente tem os 

movimentos a periodização, etc da base à contemporaneidade –, as literaturas africanas que me 

foi despertada em 2005 por minha orientadora, profª Zuleide Duarte, uma coisa apaixonante 

também no universo da literatura africana, e também os vieses teóricos e metodológicos, a 

literatura comparada, teoria da literatura, análise do texto literário, ou seja, entre tantas searas 

por onde eu transito, essa sem dúvida é a minha base, de formação e de prazer, que foi gerada 

lá no meu início.” 

 

 

LITERATURA 

 

2. Para você, o que é a literatura? E para que serve? 

“Bem, se eu parto do pressuposto de que o primeiro contato ele deve vir em casa, a literatura 

ali, não no sentido da escrita não no sentido acadêmico, ela já nasce na contação de uma história, 
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na oralidade, no resgate de uma memória e de um encantamento. Então, se em casa você tem 

esse contato principalmente através de seus pais, de seus irmãos, e esse contato é ampliado para 

a formação no ambiente educacional, a literatura sempre está presente enquanto contação. A 

literatura ganha uma dimensão, principalmente humana, justamente por criar esse ambiente de 

lúdico, de prazer, de memória, de imaginação, de invenção isto já está na essência dela, quando 

eu transformo esse objeto no viés acadêmico se eu não tiver essa base eu não vou transitar, quer 

como leitor profissional quer como estimulador para futuros leitores, desde a base na criança 

mesmo dentro do tato, da visão – por exemplo o livro para bebê que é um livro dentro do 

conceito físico, dentro do conceito de estímulo – ao livro virtual porque a perspectiva é outra 

hoje principalmente do século XX pra cá. Então, mudando o meio, mudando do físico ao virtual 

a literatura está presente principalmente pelo estímulo principalmente pela formação de 

crescimento intelectual, de crescimento e percepção das coisas, de um olhar crítico, a criança 

que lê, o adulto que lê e o jovem que continua lendo... ele tem um olhar para as coisas, na 

relação dele para com o outro, no entendimento dele para com o outro diferenciado. Então a 

literatura ela não serve num sentido mecânico, então quando eu falo de habito da leitura eu me 

aproprio de Rubens Alves, quando ele diz que ‘você beija programado?’não! Você tem habito 

de beijar? Não! Você beija naturalmente ou você beija distintamente, o beijo que você tem em 

casa com sua mãe ou com sua amada, ou com seu vizinho, são beijos distintos... A leitura 

também passa por esse viés!’ [parafraseou Rubens Alves]. Então Rubens Alves, que considero 

como um filosofo da educação, bem diferente de outros que fazem disso produto, ele nos 

estimula a isso. Então ler não é mecânico, ler é uma coisa que principalmente tem que ser 

natural, por prazer, lúdica e claro, dependendo do objetivo, para outros níveis de percepção. 

Então a literatura é, na formação humana, sem dúvida uma janela aberta e infinita, porque ela 

te traz horizontes de percepção muito amplos, e isso nenhuma técnica vai matar, vai colocá-la 

dentro de uma prisão. (Entrevistador): Então, como é para você, se você fosse fechar com 

uma definição de Literatura qual seria? Falando de literatura e de arte, é um paradoxo, 

mas percebendo. Ual!! [risos] Literatura parte por três princípios básicos, na minha visão: 

Ludismo, que está ligado ao prazer; Amplitude, que está liga a percepção e vivência com a 

leitura; e Intelectualidade, formação, que estão ligadas a níveis de leitura, níveis de leitor e 

níveis de imaginação, principalmente por que ‘normalmente’ não é um clichê isso, mas quem 

lê, quem é estimulado pelas palavras provavelmente vai ser estimulado a transformar isso em 

exercício de escrita... há essa conexão. Então lê nestes ter eixos... A literatura serve como visão 

geral para lê, pesquisar e escrever, esses três pilares, em níveis distintos. E a literatura, sem 

dúvida vinculada à arte, vinculada ao conhecimento é uma das janelas.” 
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3. Qual a sua relação com a literatura? 

“Bem, passada essa base, essa minha base de formação ela sempre esteve presente [ela a 

literatura]. Então é... ela sempre esteve presente porque eu continuo lendo... acredito que o 

menino que leu aos 12 anos Nietzsche, por mais absurdo que possa parecer esse menino ele 

continua lendo Nietzsche em graus distintos. Então, quando eu li o Zaratrusta, o ‘Assim falou 

Zaratrusta’ nessa idade eu não tinha dimensão do que ele iria me propiciar, se é que eu tenho a 

dimensão hoje com 37 anos (!), mas esse despertar pra mim foi fundamental, então a relação 

com ela continua. Eu tenho o habito em casa, não mecânico, de ter nos meus espaços de casa 

sempre livros – na minha cabeceira, no banheiro, na minha biblioteca – então, ela me 

acompanha durante o trajeto pro trabalho, eu tô sempre lendo, ela me acompanha quando estou 

preparando aulas, ela me acompanha enquanto sou pesquisador, e ela está sempre junto comigo 

o tempo todo! Paralela à música, por exemplo, paralela a visão de filmes são coisas que me dão 

prazer. Então a literatura pra mim continua sendo prazer, e mesmo com minha formação 

profissional eu não abandonei esse pilar. Então a minha relação com ela é uma relação saudável, 

ela continua me apaixonando me levando pra outros universos e me tornando cada vez mais 

leitor e criador.” 

 

4. Qual o seu regime de leitura? (o que lê e a frequência de sua leitura) 

“Como eu disse, eu continuo lendo o tempo todo, eu não consigo associar minha mecânica de 

vida, a minha rotina sem a leitura, ela faz parte o tempo todo assim como a alimentação, é 

natural pra mim, não é forçada. Só que aí eu divido em dois pilares, as leituras por prazer a 

busca principalmente de poesia e de prosa, mas principalmente eu leio muita poesia, gosto 

muito dessa perspectiva de gênero, e claro em paralelo a prosa. Sempre que eu poso eu leio, 

primeiro porque me atrai e sem nenhuma delimitação de ler por obrigação – tenho que ler o 

autor X ou a obra Y – não necessariamente; eu poso passar do clássico, como Italo Calvino 

coloca, a autores recentes se me despertarem a curiosidade, independente, isso nesse primeiro 

patamar, independente do que a crítica diga, ou se ele é Best seller ou não, primeiro eu quero 

lê-lo esse é um dos campos da leitura, por prazer, eu não abro mão disso! Mas, diante do decorre 

de minha rotina eu, por força do trabalho, eu me dedico mais a ler para uma pesquisa, para 

preparar uma aula dentro dos campos onde eu atuo, para produzir um texto ensaístico, um artigo 

porque nós vivemos com produção o tempo todo alargando para enriquecer o currículo... hoje 

me toma [risos] muito mais, alias desde a minha formação, me toma às vezes muito mais o 

leitor acadêmico, o leitor técnico, o leitor profissional do que o leitor por prazer, como diz 
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Roland Barthes. Mas, eu transito por esses dois universos, então a leitura está o tempo todo 

frequente no meu universo. Quantitativamente, bem se eu estou lendo sempre...eu não teria 

como dizer aqui em números talvez, porque o ler nessa parte acadêmica é bem variado, é muito 

vasto... Eu estou me preparando agora para o doutorado e a universalidade de livros nessa linha 

aumenta muito mais a necessidade de se atualizar; mas, em temos de fruição eu leio 

normalmente paralelo no mínimo 2 obras lúdicas o tempo todo... então 2 ou 3 obras. Então, eu 

leio uma durante o ônibus, leio em casa... então eu saio lendo sempre paralelamente.” 

 

5.  Qual o papel que a literatura teve (ou tem) em seu percurso formativo? 

“A sua pergunta pode parecer redundante diante do que falei, mas na verdade ela se amplia (?!), 

porque aqui é mais a formação, e dentro de um viés não só técnico, não só como professor, 

licenciado e mestre em teorias da literatura, é... a minha base humana o sujeito que eu sou foi 

forjado – paralelo a outras formações – ele foi forjado nesse tripé em que a literatura é um dos 

tripés, a literatura é uma das bases. Então, sem dúvida sem esse universo do campo imaginário, 

no campo do que eu posso transformar em estudo, do que eu posso ler e reler – porque acho 

que o mais importante do que ler é você ter o prazer de reler várias obras. Então, uma das obras 

que eu sempre reli e talvez relerei sempre, independente do que a crítica diga, inclusive a crítica 

francesa é o ‘Papillon’ de Henri Charrière, é uma obra que me impregnou de mundos 

fantásticos, imaginários, sabendo que aquilo ali foi realidade – de certa forma – é uma obra que 

eu estou sempre visitando. A poesia de Augusto dos Anjos eu também tô sempre revisitando, 

mesmo sendo meu objeto de dissertação, ou seja, mas essa formação do poeta “N”, se é que eu 

posso assim dizer, do leitor “N”, do professor e do crítico “N” ela continua me alimentando. 

É... então, ao reler essas obras, a minha base, ao reler Nietzsche, eu na verdade estou 

alimentando quem eu sou, quem eu fui e quem eu pretendo ser, quer como profissional, quer 

como eterno leitor. Então, se eu falo de formação humana, dentro do campo de relação com as 

obras e como os autores eu tô num crescendo bem infinito mesmo, porque se eu parar eu deixo 

de ser quem eu sou, já que eu não me vejo sem esse campo de formação – humana, intelectual, 

técnica e lúdica.” 

 

 

RELAÇÃO LITERATURA E FORMAÇÃO  

 

6 Para você, o que é educação?E formação? 

“Espero está a altura está a altura de alcançar, dentro da filosófica o que esses dois eixos 

propõem educação e formação humana, são bem amplos, talvez eu não chegue a fechar... 
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(Entrevistador): Não professor “N”, é você, é opinião sua, sua visão (risos). Bem, educação. 

Educação é... o que poderia está vinculado primeiro com o habito de se relacionar como o outro, 

se a gente for pegar e restringir a palavra, e educação como base de uma formação, de ser 

cidadão de ter uma identidade num espaço social que começa na família e se estende para a 

escola e para o viés do social mesmo, das relações sociais... a educação é, sem dúvida nenhuma, 

a base de qualquer nação que se diz nação, e poderia aqui entrar no campo da crítica política 

ideológica mas não é o viés, pra não entrar em críticas que possam parecer, a depender da 

leitura, demagógicas, não entrarei nisso...; mas, se a gente fala de nação, se a gente fala de 

sociedade, de campo, de espaço educacional, principalmente nós que somos norteados pelo 

ocidente, em que o espaço da academia é O ESPAÇO de formação, a educação sem dúvida é o 

pilar; é o pilar das relações humanas das relações e interações do respeito mútuo, dos códigos 

de respeitabilidade, de moral... entra também o viés religioso. Então a educação transita por 

universos distintos. Mas, no campo da formação, o sujeito que tem educação e relação de 

educação dentro das ciências e dos saberes, quaisquer que sejam eles, esse sujeito ele se vê 

como identidade, como identitário, ele se vê como ‘ter direito a...’ e ‘cumprir ordens’, isso numa 

visão bem iluminista mas que ainda se perpetua, não normativas de regras, mas normativa da 

essência filosófica. Então se eu falo de educação eu falo do reconhecimento do valor das 

ciências, dos saberes, da intelectualidade mas primeiro do autoconhecimento. Então, se eu falo 

de uma relação de formação humana, um dos pilares é a educação. Eu só posso falar de relação 

de formação humana, filosoficamente falando, se eu perceber, dentro de tantas bases, essa 

educação... Se eu hoje eu me digo professor ou educador como queiram – aqui eu faço uma 

crítica, com todo o respeito às novas linhas pedagógicas, mas eu não distingo é... porque há 

quem diga que o professor é distinto do educador, eu não vejo nessa linha, porque o professor 

– se durante toda a década de70 e 80 muitas vezes foi o dominante do saber, eu não me vi sendo 

esse dominante do saber, eu me vi dentro da educação mais ampla, de compartilhar, de trocar 

idéias, de uma dialética mesmo na sala de aula; e professore no sentido daquele primeiro, depois 

do pai e da mãe, se é que ainda hoje os pais e a mães fazem isso, e a gente sabe dentro de uma 

realidade social não fazem, não só aqui no Brasil –... eu me vejo como professor responsável, 

docente responsável por esse elo, essa conexão entre o que eu recebi, o que eu tenho e como o 

eu passo, como eu transmito. Então nessa relação antes de simplesmente está trocando 

conteúdos eu estou fazendo crescer e crescendo com o outro, independente do nível do outro, e 

aqui eu estou ampliando a relação humana sim. Não sei se toquei nos eixos.” 

 

7 Cite um texto literário que você considera que teve importância em sua vida? 
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“É, como eu disse eu poderia citar muitos, hã... pontuei alguns nomes. Mas na minha base 

principalmente até a década de 80, principalmente a minha geração pra quem teve oportunidade 

e eu sei que nem todos tiveram esse estímulo, eu tive isso em casa. Eu me lembro das coleções 

e tentarei ser breve [risos], as coleções ‘Para gostar de ler’ [Editora Ática], ‘As aventuras de 

Xisto’ ‘O escaravelho do diabo’ [os dois últimos compõem a Coleção Vaga-lume também da 

Editora Ática]... Isso impregnou em minha mente até hoje, e eu voltaria com muito prazer a 

reler isso sem nenhum problema porque isso foi minha base. Passado isso, como eu disse, eu li 

Nietzsche e isso pra mim foi literalmente um soco no estômago... o quê que aquele homem 

disse... eu moleque ainda, menino... E obviamente, esse primeiro despertar de Nietzsche, a partir 

de Nietzsche com o Zaratrusta, me mantêm ainda como horizonte, em lê e relê não só o 

Zaratrusta mas outras obras de Nietzsche. Assim como poeta, um dos poetas que eu tenho como 

referencia homem, Augusto dos Anjos, eu o estou sempre lendo, relendo e quem sabe eu o levo 

pro campo do doutorado, mas  por que? Porque ele ainda me apaixona, ele ainda me desperta 

novos olhares. Cecília Meireles – era pra ser um mas... [risos] – Cecília Meireles também foi 

outra  que me arrebatou numa marca né..., pelo menos no que eu considero, deixa uma marca, 

pelo menos considero uma marca de um olhar de uma essência feminina, e não feminista, mas 

poeta acima de tudo, que me levou pra outro campo de perspectiva e que me despertou inclusive 

a participar de concursos e publicar também trabalhos. E o Henri Charrière, como eu falei volto 

sempre a essa obra, vi a adaptação para o cinema mas o objeto literário pra mim, sem 

desrespeitar a mágica do cinema, ainda é o campo infinito das imaginações do Henri Charrière 

através do Papillon, e a sequência dele que é ‘Banco’ mas o Papillon sem dúvida é maior. Entre 

outros,acho que eu poderia falar de muitos mas para ser mais sucinto sem dúvida Augusto dos 

Anjos, Cecília Meireles, Nietzsche e o Henri.” 

 

8 E por que teve importância?  

“Sempre me levaram ao campo de leitura obras que me incomodassem, no sentido de me criar 

um estranhamento. [no áudio está junto a questão anterior].  

 

9 Em sua opinião, a leitura de um texto literário pode ser considerada como um 

momento formativo e autoformativo? Se sim, em qual momento? 

 

“Com certeza, por onde eu vou nos meus discursos, claro não fazendo disso um achismo, e me 

apropriando de outras vozes também, o objeto literário ele ensina muito mais, ele propicia, te 

dá muito mais certezas mesmo sendo ficção, por exemplo, há muito mais verdades, e aqui eu 
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brinco com o factum e o fictum, há muito mais verdades em uma obra literária, verdades 

superpostas, verdades criativas do que na própria história dentro dos estudos históricos e dos 

documentos, porque os documentos por trazem uma ideologia dentro de uma linha de oriente 

[no sentido de orientação], a literatura ainda que traga implicitamente a ideologia do autor, esse 

autor está dentro de uma campo de criação e invenção, então está muito mais liberto, e isso me 

leva pra outros universos. Então se eu falo de autoformação ao mesmo tempo que leio uma obra 

eu conheço ou sou levado a conhecer desde um universo paralelo, por exemplo as obras de 

Machado de Assis em que ele traz as realidades do Rio de Janeiro, mas ao mesmo tempo traz 

dentro de uma ficção, a gente tá lendo um romance, a gente tá lendo um conto. Então dentro 

dessa possibilidade de criação Machado nos leva, nos transporta para o Rio de Janeiro do século 

XIX e, a partir das angustias a lá Shakespeare independente de tempo, atemporal, ou seja, que 

me ensinam muito mais que se eu fosse ler necessariamente um estudo sobre o Rio de Janeiro 

do século XIX, Machado passa por essas linhas com muito mais liberdade. Então, ao mesmo 

tempo eu estou reconhecendo em mim um leitor do século XX, XXI mas que vou ao universo 

do século XIX, e eu estou me reconhecendo enquanto ser nas angustias dos personagens de 

Machado, nas angustias dos personagens de Shakespeare, e isso até Freud reconhece, 

independente dos campos que nós sejamos levados. Então a literatura é sim um objeto 

autônomo a lá Aristóteles.” 

 

10. E quanto a escrita? 

“Totalmente, uma das coisas que eu disse no início da entrevista aqui foi justamente que não é 

uma receita, mas a criança que lê ela provavelmente dentro do campo das palavras, dentro do 

campo dos signos ela vai ser levada, com certeza, a criar né..., e a criar bem, a dominar e a 

transgredir a gramática na sua forma normativa, a criar mundos imaginários, a criar personagens 

que trazem um pouco de si ou não, ou seja, esse produtor dentro de qualquer gênero que ele 

transitar ele só é produtor, e bom produtor, porque ele tem uma boa base literária, base de 

leitura, ele tem uma base lúdica. É a partir do ludismo, do encantamento dele enquanto leitor 

quer da memória através da oralidade, quer da escrita enquanto literatura como registro é que 

ele vai se colocar como escritor, poeta, como criador e, consequentemente, na sua formação 

como pesquisador e crítico, principalmente crítico. A gente fala de uma formação da literatura 

não só por prazer, mas numa visão crítica de trazer suas ideologias, suas argumentações, eu 

percebo desde a base, eu ensinando quando fui professor do Estado, ou no particular lidando 

com fundamental-2 e ensino médio, quando eu alcançava, quando eu chegava ao meu aluno e 

conseguia colocar nele uma reflexão sobre as coisas, através principalmente das leituras, e a 
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literatura me serviu nisso, o crescimento desse jovem ou dessa criança.... e se ele tinha em si 

ainda o receio de se mostrar como criador, ali de alguma forma eu o alimentando e ele me 

alimentando através da literatura e do livro, de alguma forma eu fiz ele crescer, ele tem uma 

escritura agora pensando que ele pode também produzir.” 

 

11 Em sua opinião, por que a leitura literária não é incentivada na formação do 

individuo, na escola e inclusive na academia? 

 

“Essa é uma das perguntas mais importantes acredito eu, e um dos eixos problemáticos mesmo 

como hipótese da relação que nós estamos vivenciando cada vez mais hoje, principalmente aqui 

no Brasil, em que o número de leitores considerados a outros espaços é mínimo; a 

acessibilidade, o que as pessoas estão lendo e como estão lendo; e , consequentemente o vazio 

que ainda há do livro dentro do ambiente em casa, e aqui eu generalizo, e do ambiente de 

formação. Dá a impressão de que a literatura, e eu corroboro com a pesquisadora aqui, a 

literatura só faz parte no máximo da formação do curso de letras, tangencia a formação de 

pedagogia e está en passant da formação tanto dos cursos de humana, de direito por exemplo, 

e dos cursos digamos assim mais técnicos. Primeiro um recorte da literatura que eu estou 

falando, eu tô falando das literaturas medicinais, das literaturas jurídicas... Não, eu tô falando 

da literatura enquanto ficção carregada de literariedade, carregada do campo artístico é essa a 

literatura que nos interessa aqui, se ela não faz parte assim como a filosofia – e é bom que se 

diga que a filosofia também sumiu de muitas formações –, se essas duas áreas, e principalmente 

a literatura que é o que nos interessa aqui, não fazem parte do saber é... de um advogado, de um 

engenheiro, de um médico ora que formação humana, que formação ética, não só técnica agente 

tem desse profissional? Se ele não vê a literatura ficcional [referencia ao texto literário] como 

caminho de base para o que ele almeja ser fica uma lacuna, a arte se não é tecnicista ela tem 

uma formação, e Horácio já dizia tanto da beleza como da moral. Então esses dois pilares, 

dialogando com Platão na formação dos saberes, e dialogando com Aristóteles na formação da 

autonomia da arte, esses homens nos iluminaram e nos iluminam até hoje. Se a gente vai na 

base de um  outro campo não ocidental a literatura, ou a oratura em África a partir da oralidade 

e memória transformada em registro, continua como base, ou seja, o homem velho que conta 

história, o ancião que transmite o seu saber ele se utiliza da memória e da oralidade, em África, 

o homem ocidental que faz um saber literário ele transmite seu saber também através do campo 

da imaginação transformado em signo, não é(?!), a letra dura...a literatura! Ou seja, se cada vez 

mais as artes e a literatura estão sendo excluídas, colocadas só como prazer, como fruição, como 

deleite, como se só fossem isso, mas a partir disso não crescessem, realmente o ser humano vai 
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ficando cada vez mais distante de uma visão ampla de crescimento, porque gera nele, e a gente 

já passou historicamente por momentos drásticos disso, uma visão pragmática, fechada, uma 

visão tecnicista, uma visão rançosa que não nos leva a crescimento nenhum. Se hoje a gente 

fala do hipertexto, se a gente fala do e-book, se a gente fala do Kobo a gente está falando só de 

veículo... a gente tá só trocando o modo de se ler mas a gente continua lendo, ou seja, a literatura 

dentro do campo da imaginação ela está sempre presente, estará presente. E aí vem o viés que 

eu acho crítico: os nossos professores não lêem, nossos professores quer na sua base de família, 

quer na sua base – e aqui falo professores claro, generalizando, os nossos docentes – ...eles não 

têm essa base, eles chegam com uma lacuna muito forte, eu vejo isso nos curso de letras e de 

pedagogia, tanto na graduação como na pós, diga-se de passagem,... não lêem, não sabem como 

ler, não sabem o quê ler, e levam isso para os seus espaços de educação, independente de ser 

Estado ou particular... o vazio, aqui a visão crítica, é muito grande e então esses professores 

consequentemente não têm essa base. Não tendo essa base eles não sabem como transitar... 

então na prática, a literatura no ensino médio quando é vista – porque no Estado ainda há um 

vazio, no particular, por conta de um vestibular, por conta de um sistema mais de memorização 

e decoreba apesar da perspectiva de mudanças do ENEM, mas ainda é muito longe da realidade, 

diga-se de passagem – é... a gente está confundindo a literatura com a história da literatura. Em 

sala de aula o professor trabalha periodização, obras, datas e biografias isso não é 

necessariamente literatura. A literatura transita por três eixos: ela dialoga e rompe com a história 

propriamente dita, e a história está sendo reescrita de 80 pra cá basicamente, a história no 

sentido da ciência; ela transita pela história da literatura amas ela não se confunde com nenhuma 

das duas;... é você ter uma experiência de... e aqui eu me coloco como professor numa 

experiência que eu tive em um nono ao, não cito a escola por uma questão de respeito, mas que 

me levou realmente ao encanamento, não é nenhuma receita porque isso vai variar do objetivo 

e do público: eu peguei uma caixa, enchi de livros diversos, diversos mesmo sem nenhum, sem 

nenhum...é a princípio sem nenhuma metodologia de “isso aqui serve, isso aqui não serve”, o 

importante era ler e coloquei no meio da sala do 9º ano, e disse ‘abram!’, as primeiras reações 

foram – o que é normal, porque o sistema habitua eles a isso –, ‘É pra nota?’, ‘Pra quê isso?’ 

[alunos] – isso a gente já sabe –, ‘Não, é simplesmente para ler!’[professor], ‘Ah, é pra escolher 

o quê?’ [alunos], ‘Escolher!’ [professor], ‘Mas é pra escolher como?’ [alunos], Escolher pela 

capa, pelo formato, pelo autor, pelo enredo [professor]. Você tem níveis de percepções e 

escolhas distintos, não sou eu quem vai delimitar; agora, o que eu vou fazer depois com isso é 

aí onde eu entro como profissional. Mas em princípio o que eu queria mesmo era despertar, e 

as experiências de leitura foram fundamentais, cada um escolheu porquê quis, pelo motivo que 
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quis,ou até mesmo disseram ‘eu escolhi porque só teve esse!’... Certo, mas o que fazer com isso 

agora? E depois a troca entre alunos, e depois nas relações de ‘eu li e agora eu vou ler o teu’ a 

construção desse universo desde o que foi apresentado, por que não gostou (?), o que fazer com 

esse texto (?), as impressões distintas, isso foi uma das experiências e foi muito válida, muito 

válida! A outra experiência foi lê um texto de teatro – e aqui eu falo por valorizar, não pela 

relação de amizade, mas por ser um dos grandes escritores e dramaturgos daqui de Pernambuco, 

que é o historiador, dramaturgo, escritor e músico Adriano Macenas – eu trouxe o texto dele 

‘As estripulias de Pedro Malasarte’, e nós fomos fazer uma leitura, e pela primeira vez eu vi 

numa turma tocar pra ir embora e ninguém querer sair. Então nós lemos esse texto permeando 

por vozes, um texto de teatro, inclusive um texto recentemente apresentado, e representado fora 

do eixo Pernambuco, foi apresentado no Piauí, e depois muitos deles [dos alunos] pediram para 

levar para casa, ou seja, por que ?, né... eles estavam abertos para, eles se encantaram com o 

texto, eles viram naquilo ali um crescimento e sem nenhuma preocupação com a nota A ou a 

nota B. (Entrevistador): No caso, você facilitou o acesso. O acesso! [reafirmando] O que me 

importa primeiro é o acesso. Então se eu, sem nenhuma receita. fiz disso um saber para eles, 

um despertar a partir dali eu sei que eles vão ser convidados a ler outros universos literários. 

Um dos autores que eu adoto, dentro dessa perspectiva mais acadêmica, e falo isso para meus 

colegas professores, é o Rildo Cosson dentro da perspectiva, pasmem contemporânea(!), do 

letramento literário. A gente passou muito tempo discutindo, e a Magda Soares é uma das 

referencias, o letramento vinculado à língua portuguesa, normatização etc e a sociabilidade 

além do alfaletramento via Paulo Freire principalmente; mas, se a gente fala do letramento 

literário... Ôpa!!! [ênfase acompanhada de estalar de dedos] A gente começa a entrar por outro 

viés, então Rildo Cosson é um dos pilares que eu utilizo, autor contemporâneo, autor recente, e 

que vai me servir de base para aumentar o meu leque de possibilidades dessa minha formação, 

quer para mim, quer quando eu atuo tanto no nível de graduação como no nível de pós, nas 

minhas áreas.” 

 

 

PROFESSOR LETRA-02: (59 min e 47 seg) 
 

PESSOAL 

 

1. Qual a sua formação? 

Obs: ver apêndice B (questionário socioprofissional), com esta resposta 

 

LITERATURA 
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2. Para você, o que é a literatura? E para que serve? 

“Eu tenho, desde minha atuação como professor de literatura no ensino básico, no antigo 2ª, o 

ensino médio, eu sempre colocava, como coloco hoje aqui na universidade, que a rigor nós não 

definimos literatura, então o que é literatura (?). Por quê? Porque a literatura é um produto 

histórico realizado por um ser histórico. Então, se quisermos uma definição digamos que é uma 

arte, não é(?!). A literatura é uma arte, ela não é filosofia nem é ciência. Agora, o significado 

dessa arte é influenciado pelo tempo histórico, por exemplo, eu costumo sempre realçar, e eu 

dou sempre como exemplo essa questão, o que foi literatura para o romântico não foi para o 

realista, o que foi poesia para o árcade não é poesia, não foi poesia para o romântico ou o 

simbolista; assim como também, o que o simbolista pensou ou realizou como poesia não é a 

mesma compreensão que a poesia concreta vai construir acerca de, vai pensar, vai elucubrar 

sobre poesia. Então, é uma arte, é uma grande metáfora, uma ampla e vasta metáfora acerca das 

nossas necessidades históricas, eu friso sempre a questão histórica porque... e friso sempre a 

palavra conceito porque o conceito está em permanente transformação, em movimento; a 

definição é estática. Há certos aspectos da vida e da natureza que podem ser definidos, eu 

acredito que se até hoje a composição da água são duas partículas de hidrogênio e uma de 

oxigênio, H2O, aí nos temos uma definição, não é ... no dia que isso mudar a espécie também 

vai mudar e toda a natureza também vai mudar. Mas, quando trabalhamos humanidades, com 

arte, nós temos que ver o processo histórico. Então, tomemos a literatura como arte, como uma 

ampla e vasta metáfora acerca das interrogações que levantamos sobre o mundo, sobre o outro, 

sobre o que somo e para que somos. (Entrevistador): Então essa seria uma serventia da 

literatura?(Entrevistado): Vamos chegar lá (risos)... Assim, é como eu assinalei, acho que 

ficou claro... Mas vamos pensar a literatura como uma arte, porque ela é uma arte! Aí você 

também diz assim... você pergunta para que serve, né... Eu acho que ela não serve apenas para 

uma experiência, para uma realização, um contato com o prazer estético. Além desse prazer, 

além da emoção, além dialogo prazeroso que a arte estabelece entre o leitor, ou o apreciador 

naquele momento, ela tem uma função de formar e de humanizar. Eu sou muito pragmático, 

desde jovem nunca [no sentido de nunca antes] trabalhei com a literatura e sempre pensei isso 

que ciência, arte e filosofia não é uma... não se tratam de pára-realidades. A ciência, a arte e a 

filosofia têm um objetivo, não investigam o ser humano? Não questionam o ser humano? Não 

interrogam o ser humano? Pois então, essa interrogação tem que trazer um produto que é a 

nossa humanização. Então eu vejo a literatura, assim como eu vejo a arte, a ciência e a filosofia 

como instrumentos pra humanizar o humano. Entenda bem, humanizar o humano, né... É 
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evidente que não podemos perder de vista, neste processo, as utopias e as ideologias. Houve 

projetos artísticos, a história nos mostra que não humanizou, trabalhou para estados totalitários, 

trabalhou para ditaduras, mas isso é uma deformação... quer dizer eu não diria deformação, 

vamos dizer isso resulta das ideologias que compõem também a realidade do ser humano, as 

nossas utopias e ideologias. O ser humano ele é movido pelas utopias e pelas ideologias, quer 

dizer os que acham que é arte o que a literatura promove ótimo aplaudimos, e os que têm a 

infelicidade e a miséria de retomar de resgatar uma barbárie, esses é que vão trabalhar para uma 

ciência que discrimina, que mata, que promova umas das tragédias humanas que vivemos a 

faxina étnica, essa ciência aí não tem nada haver. A arte que trabalha a segregação não tem uma 

razão história de ser. Então a rigor, para ser objetivo, dentro da sua pergunta, ela [literatura] 

serve para humanizar, ela serve para estabelecer um dialogo e aprofundar um diálogo 

humanizador entre os seres humanos. Sou muito pragmático, levo muito isso à sala de aula, ler 

até mesmo – quando digo até, mesmo, estou falando de um fazer poético que... parece que eu 

não considero o meu trabalho considero sim! – a poesia mística quando você lê William Blake, 

quando você lê a poesia mística do grande Jorge de Lima, ela tem uma função social 

humanizadora. E do ponto de vista religioso essas têm mesmo né... E realça absolutamente 

sempre essa questão, de que para o artista, o poeta, o romancista e o contista fazer essa arte que 

promova, que interrogue e promova esse diálogo ele tem que ter muito os pés muito cravados 

no chão. Pra Dante, ter feito a Comédia [alusão à Divina Comédia], ele não podia está nas 

alturas, ele tinha que está aqui, indignado e estarrecido com o que ele viu/via em Florença, e 

colocou o que era pro inferno vai para o inferno, não é (?!). Bom, eu quero só retomar o que eu 

já disse, pra ficar assim... claro né... Ela [a literatura] tem essa função, pra mim ela serve pra 

isso, agora eu não deixo de ver e discutir com meus alunos a questão das utopias e das 

ideologias, porque isso faz parte do processo histórico.” 

 

3. Qual a sua relação com a literatura? 

“Muito pessoal e muito profissional. Pessoal no sentido de buscar uma leitura, aquelas leituras 

que mais me dão prazer, que mais me realizam esteticamente e socialmente, humanamente, né... 

E profissional, desde que eu decidi ser professor, eu decidi ser professor para ensinar literatura. 

Eu abandonei um curso de administração de empresas, já tinha uma vida profissional jovem, eu 

era jovem, mas já tinha uma vida profissional dentro do mercado – para um jovem se 

encaminhando muito bem – e eu vi que não era trabalhar com valores, com capitais, com cifrões, 

e outras coisas que dizem respeito ao mundo da economia, e da administração, do 

gerenciamento de recursos humanos... nada disso eu vi que me interessava. Então, quando eu 
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decidi ser professor, eu quis ser professor de literatura. Trabalhei com língua portuguesa, 

trabalhei com redação, hoje aqui na universidade eu trabalho com outras disciplinas mas eu 

consigo, cumprindo a ementa da disciplina e os objetivos do programa... Por exemplo, uma 

disciplina ‘Cultura brasileira’, os 2 programas dessa disciplina quando foram redirecionados, 

eu coloquei muita coisa minha, e eu direcionei para a literatura, explicando que – acho que o 

momento me permite isso – a primeira parte do programa nós, por exemplo, em ‘Cultura-1’ 

nós estudamos Brasil, teorizamos o Brasil, em ‘Cultura-2’ teorizamos o nordeste, e na primeira 

parte dos programas nos levantamos uma teoria digamos, em ‘Cultura-1’, então esse semestre 

trabalhamos com Gilberto Freyre, com Sergio Buarque, Darcy Ribeiro entre outros; e na 

segunda parte do programa nós trabalhamos com projetos literários que teorizaram, pensaram 

o Brasil. Então, por exemplo, ainda em ‘Cultura-1’, autores sempre recorrentes, nessa 2ª parte 

do programa Mario de Andrade. José de Alencar, e projeto ‘As utopias românticas de Alencar’ 

e o ideal de nação que ele tinha que era uma nação americana... Esse semestre que eu continue 

com Brasileira -1 [disciplina ministrada], nós iremos ler ‘Viva o povo brasileiro’ de João 

Ubaldo Ribeiro, na segunda parte do programa e, como eu nunca dispenso o romantismo, as 

utopias românticas sobre a construção de uma nacionalidade brasileira, nós vamos lê ‘Memórias 

de um sargento de milícias’. Então, mesmo em disciplinas, e retomando o que eu estava lhe 

dizendo – aproximando mais do que lhe disse – mesmo em disciplina que não são diretamente 

literatura, como Brasileira 1,2 e 3 [disciplinas] e outras, em outras áreas eu procuro direcionar 

o conteúdo para o estudo da nossa literatura. Então, é pessoal e profissional. Não é a toa que eu 

sempre é... desculpe mas eu acho que é essa questão pessoal que faz com que você... eu acho 

que é o que faz você levar para a sala de aula certos autores, né... Eu, por exemplo, tenho assim 

muito respeito ao grande intelectual José de Alencar, um dos grandes intelectuais do séc XIX 

ao homem brilhante que ele foi, aí eu costumo dizer: ‘Olhe, quando nós falamos do escritor,José 

de Alencar, não estamos falando de gênio, mas estamos falando de um ótimo escritor’, 

sobretudo o autor de ‘Lucíola’, sobretudo o autor de ‘Senhora’, e também o José de Alencar 

autor dos romances indianistas, em cujo projeto pontilham as suas ideologias, as suas utopias 

românticas. Então, o profissional está para o pessoal e o pessoal está para o profissional, 

digamos é uma relação dialética; é uma mão dupla [risos].” 

 

4.  Qual o seu regime de leitura? (o que lê e a frequência de sua leitura) 

“É diário, geralmente eu não posso está sempre com a literatura brasileira, sobretudo, e aqui eu 

transito entre a poesia e a prosa, o conto, a novela e o romance. Há uma leitura também 

frequente por conta de meu fazer profissional, não só profissional [imposto pela profissão], mas 
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que também eu gosto que é a crítica literária. Eu acho a crítica literária fundamental para o 

trabalho do professor de literatura, desde o ensino básico até aqui [universidade], até a pós-

graduação. A crítica literária é o aporte, e você leva naturalmente para discutir pontos de vista 

que coincidem com o seu, e pontos de vista que contrariam, e eu acho isso importante porque 

vem a polêmica. Então, a crítica literária é uma leitura muito recorrente, como a teoria da 

literatura também muito recorrente, a formação histórico-sociológica do Brasil é presente 

também no meu cotidiano, considerando como eu disse ainda há pouco sobretudo por trabalhar 

com a cultura brasileira, e também porque historicamente eu sempre subordinei eu sempre 

coloquei os meus estudos de literatura a uma visão histórica e sociológica. Eu argumento, e 

defendo isso em sala de aula, que pra você compreender as razões do barroco, por que é que 

um determinado período da história do ser humano no ocidente, o ser humano se expressa 

esteticamente a partir de um ponto de vista romântico, isso quem explica é a história, não é? 

Então é uma leitura muito recorrente. E outra também Helen, que compõe meu trabalho e a 

minha leitura, não é(?!) que fazem parte também faz parte também, é a didática e ensino de 

literatura, por que? Porque é uma questão que sempre me inquietou a operacionalização do 

ensino da literatura no nível básico, especialmente o ensino médio. Então, faz pouco tempo, 

isso foi em 2005, eu planejei uma disciplina, apresentei ao pleno e ela foi aprovada infelizmente 

como eletiva, mas eu estou trabalhando pra ver como é que eu coloco – vai ser difícil porque 

tivemos uma reforma agora – pra ver como ela fica como obrigatória, o nome da disciplina é 

‘Metodologia do ensino da literatura’. Não tem uma cadeira que é ‘Prática do ensino da língua 

portuguesa’? Pois é a gente precisa ter uma de ‘Prática do ensino da literatura’ 

(Entrevistadora) Pensava que existia como obrigatória. Não, existe, mas como eletiva, e 

existe só aqui. A disciplina foi aprovada, mas por ser eletiva, os dois primeiros anos eu tive 

turmas pequenas, mas muito empenhadas. Um dos alunos que frequentou a segunda turma foi 

Reginaldo [alusão a um dos organizadores do SEPEL], que concluiu o mestrado há uns dois 

anos. Mas depois, a frequência foi ZERO! Eu tenho recebido o pedido de alguns alunos pra 

oferecer no próximo semestre. Então, o que eu vou fazer é anotar o nome desses alunos e voltar 

a oferecer. Porque é um projeto que eu não engavetei e que continuo a ver uma necessidade de 

uma disciplina onde a gente se encontre pra pensar sobre o ensino de literatura, alternativas 

metodológicas. Assim, a própria formação do professor de literatura, a necessidade de realçar, 

a necessidade da leitura, da crítica literária, da teoria da literatura e, sobretudo e antes de tudo, 

ler literatura. Por que um dos sintomas da crise que nós vemos hoje é a falta de leitura desses 

professores que trabalham com resumos, fichas e adaptações. (Entrevistadora) Isso é muito 

visível, e sofrível também!! É muito visível... Então por aí é minha leitura.” 
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5.  Qual o papel que a literatura teve (ou tem) em seu percurso formativo? 

“De prazer, de realização estética que acho que já pontuei no decorre desse nosso encontro. E 

repetindo o que eu disse há pouco né..., em meu percurso formativo de estabelecer um diálogo 

com o mundo, e o ser humano. Eu acho que esse é um dos aspectos principais da poesia e da 

literatura, você se encontra com o outro. É mais ou menos o que Aristóteles já postulou, com o 

conceito de catarse, presente na sua ‘Poética’. (Entrevistadora) E isso vem sempre? Desde 

que você ‘se pensa’ como um indivíduo em formação... Ah sempre! Sempre, porque eu tive 

o privilégio de nascer numa família de leitores, e ser o caçula! [risos]. Então, veja que a minha 

família está velhinha né(?!) [risos], está bem velhinha! (risos). Então por eu ser o caçula, eu via 

os livros lá em casa, via os adultos lendo e também queria ler! Num processo de imitação, não 

é! Importante não é, o processo de imitação. Tão importante, porque não é a toa que nesse livro 

aqui de Jean Piaget ‘A formação do símbolo na criança’, e ele dedica todo o primeiro capítulo 

à gênese da imitação; então, é... se bem que isso também é relativo é relativo, não é Helen... 

porque eu conheço filhos de famílias leitoras que não estão nem aí, nem aí!! Que até o próprio 

gosto estético... musical é uma tragédia.” 

 

 

 

RELAÇÃO LITERATURA E FORMAÇÃO  

 

6. Para você, o que é educação?E formação? 

“Pois é, eu vinha pensando desde ontem [risos], olhe é tão amplo não é! E vim pensando 

enquanto o carro estava estacionando, eu digo: ‘eu vou colocar pra Helen o que eu escrevi 

[pensei] mesmo ontem de noite’. Então você diz assim: ‘Pra você o que é educação?’ Aí, eu fiz 

uma pontuações, se você quiser levar. Assim, vamos tomar... Primeiro lugar vamos assinalar 

assim, é muito amplo educação, o campo. Por que você veja, eu acho que... um dos mestrados, 

e área de pós-graduação, mais concorridas e de maior recepção de profissionais é a educação; 

físicos fazem pós-graduação em educação, professores de educação física, matemáticos, 

psicólogos, biólogos, professores de letras... a área de letras presentes lá! O pessoal está se 

formando aqui e indo pra lá, né... Então, quando o pessoal que fazer ‘alfabetização matemática’, 

corre pra educação, por exemplo, eu tenho mestrado em educação eu fui uma das primeiras 

turmas... não sei se a quinta, não sei! Por que eu fui? Porque eu queria estudar as políticas 

públicas para o ensino da literatura; então como é que o Estado através das leis de diretrizes e 

bases pensou o ensino da literatura(?). Se eu estivesse com um livro aqui, eu ei lhe dá, eu 
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publiquei essa dissertação e posso ainda em outra oportunidade lhe entregar! Veja, eu também 

fui fazer educação, né..., pra pensar as políticas públicas, políticas educacionais, o nome da tese 

[dissertação] era inclusive esse ‘Políticas educacionais e ensino médio de literatura’, minha 

questão sempre bateu com o ensino médio de literatura. Apesar de a literatura está presente no 

currículo lá desde o ensino básico, bem ou mal ela está ali. Então assim, eu vou tomar a 

educação formal, por que bate com isso que eu argumento, o saber a forma de conhecimento 

para humanizar. Então eu vou tomar assim, a educação formal que sistematiza o saber universal, 

ela sistematiza o saber universal e hoje algo muito importante, hoje não de uns tempos para cá... 

de uma meia década para cá, digamos assim, sem dispensar o saber comum. Hoje você na sala 

de aula você problematiza o saber universal, sem dispensar o saber comum. Hoje você na sala 

de aula você problematiza o saber universal, a partir do saber comum. Ai eu trago como 

exemplo para esse momento, Paulo Freire, lembrando e considerando que estamos esse ano 

comemorando o cinquentenário do ‘Método de alfabetização para adultos Paulo Freire’, 

cinquenta anos da experiência de Angicos no Rio Grande do Norte. O que o nosso mestre fez, 

alfabetizar a partir daquela realidade histórica e social, quer dizer, toma as palavras que 

compõem o cotidiano daquela população sem oportunidade nenhuma, que o Estado não deu, 

não é, e vamos alfabetizar a partir desse dado concreto. Veja que experiência importante e 

fundamental, né...  por isso que ele foi expulso do país, e conta-se que na primeira reunião que 

ele fez no sertão no Rio Grande do Norte – se não foi a primeira foi uma das primeiras tenho 

muita cautela com o que eu digo né..., assim em termos de tempo pra não cometer equívocos, 

de dizer aconteceu e não aconteceu – eu não sei se foi exatamente na primeira reunião que Paulo 

Freire e outros professores, e ouras autoridades, alguns não sei se entre aspas ou se autoridades 

mesmo! Eles apresentaram, Paulo Freire apresentou. Comenta-se que – eu não sei se na época 

ele era marechal – Castelo Branco, aquele que assumiu o golpe, você sabe lógico, diz que ao 

sair da reunião ele comentou com um dos jornalistas presentes que ‘vocês estão criando cobras’, 

ou vocês estão formando cobras, ou seja, ele alertou o perigo daquele processo, daquele projeto 

educacional representa por que vai formar... olha aí a formação! Olha ai a humanização! Então, 

nesse aspecto e em outros que a pedagogia de Paulo Freire representou um perigo para a 

ditadura, e ele é expulso, ele é banido para o exílio. Tá entendendo o que eu tô dizendo Helen?! 

Então, só pra repetir, mania de professor [risos], você pergunta o que é educação eu dei assim 

uma espécie de um corte, aí eu quis falar em educação formal, por que educação(?), porque ela 

sistematiza o saber, o saber universal, que esse todo ser humano tem que ter acesso, por que se 

não tiver vai ser sempre umas cala de um opressor e um oprimido – você sabe, eu não sei! – 

como é que nós podemos dialogar, não é? Você sempre estará mais preparada para oprimir. 
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Então... (Entrevistadora) E a formação humana? É, por exemplo, eu quando trabalhava na 

secretaria de educação, eu fui muito criticado por algumas pessoas, por uma discussão inútil 

que parece-me que ainda hoje anda, suspensa no ar não de fato no ar é... que língua ensinar, e 

eu dizia nas reuniões ‘Lógico que a norma culta!’. É lógico que pra mim é o que nós chamamos 

de norma culta. Por que a gramática do ‘nós já sabe’; a gramática do ‘do estou FAZENO’, o D 

do gerúndio está sumindo, não é isso (?); a gramática por exemplo do ‘eu prefiro mil vezes’; a 

gramática do ‘eu trouxe ela’... Essa gramática já sabem, eles precisam agora saber da gramática 

pra se comunicar, para se estabelece agora um diálogo e não ser discriminado... a minha 

preocupação é essa, por conta do preconceito linguístico! Você sabe que as pessoas são 

discriminadas, se discrimina por tudo. Então, era o que eu dizia aos meus alunos da escola 

‘Álvaro Lins’, lá num bairro chamado Nova descoberta, não sei se você conhece, fica aqui na 

zona norte, ensino noturno, uma escola enorme, alunos ali de Nova descoberta, alguns 

trabalhadores. Teve uma ocasião Helen, que eu fiquei muito comovido, eu ensinando... me 

lembro e isso eu não posso esquecer por que isso é um dos momentos altos da minha vida de 

professor! Parece que eu estou vendo, eu trabalhando com eles naquela noite colocação 

pronominal – a questão do ‘eu a trouxe...’, mesóclise, ênclise – e aí, um rapaz chamado Djalma, 

disse: Aldo, tenho dificuldades... – isso no ensino médio por que até a oitava série você sabe 

das complicações e das falácias desse ensino público –; então, o que eu estava falando ali pra 

eles terem conhecimento, era uma revisão só [apenas uma]!! Mas eu sentia que pra eles era 

algo que estava avançando. Aí esse rapaz disse: ‘Aldo, porque aqui, eu digo mesmo é ’ – eu 

não me lembro a palavra ou usar o exemplo semelhante - ... ‘eu digo mesmo é eu trouxe ela..., 

eu quero ela...’. Aí eu disse: ‘Olhe Djalma eu não tô querendo que você deixe de dizer trouxe 

ela..., eu quero ela..., eu prefiro mil vezes coca cola do que guaraná..., ele trouxe isso pra nós..., 

não é isso que eu estou querendo que você deixe de dizer, o que eu estou querendo é que VOCÊ 

saiba que em circunstâncias de sua vida se expressar dentro do que está aqui, porque existe algo 

muito sério, viu Djalma, nas reações sociais que é o preconceito linguístico’... Eu sempre 

procurei tirar exemplos do cotidiano. Aí por sorte Helen ,antes de começar a aula – sorte minha 

né! Não, uma feliz coincidência [risos] –, ele veio pedir para que eu fizesse uma releitura 

[correção] de uma carta que ele tinha feito, porque no outro dia ele iria se apresentar... eu me 

lembro como se fosse hoje!... À ‘Rede Manchete’, você se lembra da Rede Manchete de 

televisão... Aí ele disse: ‘professor – às vezes ele me chamava professor, às vezes Aldo – 

amanhã eu vou me apresentar na Rede Manchete e pediram que eu já levasse uma carta dizendo 

o porquê eu quero essa função de boy’ – era alguma coisa – ...você pode ler? Aí eu disse ‘poso’, 

li aí dei os acertos, e disse: ‘Olhe, o que eu quero é que , por exemplo Djalma, amanhã quando 



170 

 

você chegar à Rede Manchete e à pessoa que for lhe receber, aí você naturalmente vai dizer 

bom dia, vai dizer com licença, ’ – porque era muito comum eles dizerem licencia – ... O senhor 

trouxe a sua carta... Sim, eu trouxe, mas se você disser: Sim, eu trouxe ele... você já cometeu 

um deslize, e ela [a pessoa atendente], como gerente de recursos humanos, pode ser que registre 

ou não registre, porque um outro que chegar depois de você (entrevistador): e falar 

correto!...esse já tem mais pontos...’. Então, algo também Helen, que eu sempre dizia lá nas 

reuniões da Escola Álvaro Lins, e em grandes reuniões que nós tínhamos na Secretaria de 

educação, [interrupção entrega de panfletos da ADUFEPE]... É, é... é algo que eu dizia nas 

reuniões, tinha uma professora que ria quando eu dizia isso, ‘Olhe, o que eu acho e o que eu 

entendo é fazer do nosso aluno um poliglota da nossa língua’. Eu acho que o riso dela era de 

galhofa, e eu nunca dei atenção a ela, porque ela era tão medíocre que não podia! [risos]. Mas 

eu explicava para as orientadoras, tinha uma pedagoga muito sensível, Edna; e eu dizia: ‘olhe 

Edna, quando eu digo poliglota, é você saber usar a língua nas situações que você enfrenta’, 

você numa reunião, digamos com o secretário de educação, você não pode chegar lá com uma 

linguagem muito coloquial. Aí Helen, eu disse isso do poliglota porque passaram muitos anos 

e eu nunca escrevi sobre isso, hoje eu me arrependo de não ter escrito sobre minhas experiências 

de professor de língua portuguesa na rede estadual. Passaram-se os anos, quando foi a uns 4 ou 

6 anos, profº Evanildo Bechara fazia uma conferencia aqui no auditório... foi aplaudidíssimo! 

Primeiro que ele deve ser aplaudido pela magnitude do conhecimento que ele tem sobre a 

língua, e algo que as pessoas saíram comentando e muito entusiasmadas foi que o profº disse 

que ‘Nós precisamos fazer de nossos alunos poliglotas da língua’... Eu digo olha só ...não pode, 

não pode!! [risos...]. (entrevistador): É a história que santo de casa não faz milagres!!Pois 

é né! [risos...]. Se eu tivesse escrito e publicado, aí eu diria ‘mas eu disse isso a muito tempo, 

procure em tal periódico...’ [risos...]. Então, mas eu tinha alguns colegas que diziam ‘mas vai 

ensinar o que em sala de aula?... Vai ensinar essa gramática que eles já dominam?’ Essa 

gramática de como eu disse ainda há pouco... do ‘fazeNo’, sei que são vícios, as tem situações 

que não pode usar  não é (?!). Então sempre assim, não sei se essa palavra é ruim ou é boa, mas 

eu uso mesmo nesse caso ‘Pragmático’, nessas elucubrações. Mas então, nessa pergunta que 

você faz ‘Par você o que é educação, e formação humana’ eu aproveito para reiterar a função e 

a obrigação humanizadora da ciência, da filosofia, da arte da literatura, da educação, agora 

Helen sem esquecer – isso eu friso muito, as contradições – a dialética presente em todo o 

processo histórico. Com isso não estou dizendo, não estou e não posso, e não tenho por que cair 

num positivismo, não é isso, né...” 
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7. Cite um texto literário que você considera que teve importância em sua vida? 

“Muitos viu Helen! Mas para este momento eu lhe diria ‘Mundo grande’ de Carlos Drummond 

Andrade. É um poema que ultimamente, de acordo com o que eu falo, eu tenho lido, por que? 

Porque ele aponta para as utopias de uma vida a ser humanizada, e ele conclui ‘Oh vida futura, 

nós te criaremos’. Acho um final grandioso, grandioso como um projeto estético, poético, 

literário de Carlos Drummond Andrade. Agora, quando eu aponto para a utopia de uma vida a 

ser humanizada, eu coloco pra você utopia no contexto da lição de ‘Karl Mayer Heimer’ no 

livro Ideologia e utopia. Não é utopia no sentido de algo impossível, utopia como se consagrou 

no contexto de Thomas More, a sua utopia indignado com a sua Inglaterra renascentista, ele 

pensa numa ilha da utopia. Utopia que eu digo aqui, não é algo irrealizado, mas algo que é 

possível de ser realizado. Pra isso eu também cito um dos exemplos recorrentes, que eu acho 

que fica muito bom pra conversar como o jovem, com o pessoal da graduação eu lembro sempre 

a revolução burguesa de 1789, ela foi utópica porque ela esta em choque com um determinado 

dado, num determinado momento ela se contrapôs e foi uma luta, uma reação tão grande e ta 

significativa, que em determinado momento ela derruba o modelo absolutista e organiza esse 

estado moderno que nós conhecemos. Eu também não esqueço de dizer que se ela não 

consolidou-se ideologicamente [ênfase e risos], aí é outra discussão. Mas, ali em 1789 ela foi 

utópica, a utopia nesse sentido de um dado espírito se colocar entrechoque com uma dada 

situação, e transformar aquela situação.” 

 

8. E por que teve importância?  

“Tem como outros [referência ao poemas ‘Mundo grande’ e a outros do autor], e outros de 

Carlos Drummond Andrade, é um dos poetas que eu sempre releio, a importância é essa [já dita 

acima]!”  

 

9.  Em sua opinião, a leitura de um texto literário pode ser considerada como um 

momento formativo e autoformativo? Se sim, em qual momento? 

 

“Eu acho que no conjunto de minha fala, né... responde, sim! E tem que ser para isso né... não 

é só para deleite, não é só para as idiossincrasias, as elucubrações, não! Tem o prazer, mas tem... 

é a tal história Helen – a tal é bem coloquial né, que eu fui?! (risos) – é... ninguém permanece 

o mesmo depois que se depara com uma grande, isso é dito e é anônimo, de não ser a mesma 

pessoa depois de uma experiência com uma grande obra de arte. E até, eu defendo que sim, e 

também até do ponto de vista cognitivo, há transformações, há mudanças de ponto de vista e, 
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usando um conceito da estética da recepção, há o rompimento dos horizontes de expectativas. 

Além do conceito da estética da recepção, dos horizontes de expectativas, há um conceito da 

psicologia genética com o qual eu trabalho ‘Conflito cognitivo’. A literatura, justamente por 

ser ou eu tomá-la como uma grande metáfora, é uma leitura do ser humano, certo! Mas, nessa 

leitura há uma transfiguração dessa realidade; então ela organiza, ou reorganiza, novos 

conteúdos, novos dados. Então é sempre transformador, a leitura é sempre transformadora, não 

é(?!). Então, em qual momento, o momento ? Aqui eu recorro mais uma vez àquele conceito 

que eu acho sempre atual, da catarse, defendido por Aristóteles, lá na sua ‘Poética’ 

 

10. E quanto a escrita? 

“Aqui é o ato da criação, não é? (entrevistador): É, exato. Ah, sim! Por que , olhe para uma 

criatura escrever um poema como ‘José’[Alusão ao poema de Drummond], não é (?!), ele 

mergulhou muito na natureza humana para construir aquele poema, porque ali era o ser 

humanos, não é (?!). E eu acho que ele foi – é um dos pontos que eu coloco assim para discutir 

e debater sempre –  é que ele foi feliz na realização daquele poema, ele foi competente, até a 

partir do substantivo próprio, que entre os é universal na cultura brasileira – um momentinho 

é... universal não, no contexto brasileiro, José é um nome comum, não é(?!) –, e nesse contexto 

ele escolhe um substantivo próprio, bastante comum entre nós e universaliza. A partir de um 

substantivo próprio, ele chega a questionar a condição do ser humano, o ser humano compondo 

a nossa realidade histórica. José ali – lógico eu estou compondo uma fala –... José não é um 

mineiro que queria ver o mar e o mar secou, José ali é o humano Sou eu e é você! Então eu 

levanto isso na sala e aula a obra é o produto de um autor, não é (?!).(entrevistador): É. Vou 

me referir mais uma vez ao grande poema de Dante, ‘A divina comédia’, é Dante que transita 

ali, é Dante e o ser humano, a indignação, o horror com relação as visões de vivencias não 

é(?!)... então voltando, acho que o que eu tinha pra falar sobre o ‘José’, não só ‘José’, mas 

também outros poemas dele.” 

 

11.Em sua opinião, por que a leitura literária não é incentivada na formação do individuo, 

na escola e inclusive na academia? 

 

“Por diversos motivos Helen, assim... Primeiro por que... – primeiro não, vamos pontuar aqui 

sem primeiro e sem segundo –, temos a família que não lê, o numero de família leitoras é muito 

pouco, e mesmo assim, como eu disse há pouco, é muito relativo, porque eu conheço filhos de 

famílias leitoras que não são leitores ou leitoras. Então, a família também transferiu para a 

escola toda a responsabilidade pela educação formal, paga por isso e quer então que seu filhos 
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leiam e leiam literatura. Só que, a escola a gente sabe a pedagogia que temos com relação ao 

ensino da leitura literária, não é(?!). No ensino fundamental, ainda se lê alguma coisa por que 

é fininho, a letra é grande e o professor não se esforça muito. Então, essa criançada conhece 

Ruth Rocha, Ana Maria Machado, Bartolomeu Campos Queiróz, Fernanda Lopes não é(?!), 

Lígia Bojunga já se afasta, não é(?!). Aí os adolescentes, não sei se os professores estão 

dispostos e também qual é o colégio que vai permitir numa 8ª série ‘O abraço’ de Lígia Bojunga, 

também em essas questões, não é(?!). No ensino médio nós não temos literatura, nos temos o 

resumo da literatura, como eu costumo dizer ‘o resumo da literatura resumida’. 

(entrevistador): O pior é que é isso mesmo! Não é! Então, pra você gostar de ler...olhe, eu 

tenho o depoimento de uma aluna daqui que é uma tragédia, ela estava lendo, no segundo ano 

do ensino médio, ela estava lendo ‘Vida secas’, no pátio no local que a professora [de literatura] 

coincidentemente passou por ela numa hora de recreio... Mas o que eu quero dizer de importante 

é isso, a professora a viu lendo ‘Vida secas’, a professora parou e disse: ‘Minha filha você está 

perdendo tempo em ler esse livro, leia o meu resumo que vai ser melhor pra você’. Então, por 

que é que não temos uma literatura que não faz parte, uma leitura literária que não faz parte? 

Porque temos uma educação pública, aqui pontuo algumas coisa, porque temos uma educação 

pública pouco ou quase nada preocupada com a formação do leitor de literatura, porque somos 

um povo sem um histórico de prática de leitura, porque somos um país de milhões de analfabeto 

funcionais. Por que ler literatura implica uma alfabetização literária, viu Helen, você sabe disso 

você é leitora! Por que o que você espera encontrar... O que você tem de ‘José’ dentro de você, 

interiorizado... ‘José’ é o seu Zé – a minha geração dizia isso, hoje acho que está menos –, não 

sei mas esses nomes que compõem mais o cotidiano... na feira você escuta às vezes ‘seu Zé!’, 

não é(?!). Quero dizer, o que ele [faz alusão ao leitor não necessariamente literário] interioriza 

de José é o vizinho, é o primo que é ‘José’, é o sogro que é ‘seu José’. Quer dizer, pra ele 

compreender o que é o José de Carlos Drummond, ele precisa de uma formação, um conceito 

que estamos trabalhando muito hoje que é o Letramento literário, que eu ainda sou mais 

simpático à Alfabetização literária. Não é só uma questão de simpatia – é também – eu prefiro 

trabalhar mais com a Alfabetização literária que com o Letramento literário... Se bem que o 

Letramento – que segundo o professor da UFMG Rildo Cosson esse conceito foi criado por 

Graça Paulinho – ele é mais feliz, porque o letramento aponta não só para a alfabetização, mas 

para a alfabetização política. É o que Magda Soares diz num de seus livros sobre letramento. 

Ela se reporta a Paulo Freire, e diz que o que contém nessa palavra letramento era já o que Paulo 

Freire fazia com a alfabetização, ou seja, saber ler não só ler e escrever não apenas, mas os 

conteúdos semânticos, políticos, ideológicos e utópicos daquela palavra... (entrevistador): E 
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até metafórico também... Pois é metafórico... é a metáfora! Então é o que eu digo assim, 

analfabetos funcionais. Os que são alfabetizados, você tem casos na família, conhece amigos, 

meninos e menina que receberam educação nos melhores colégios, e eles não leem literatura 

porque acham ‘um saco!’Quero dizer, não houve uma construção... que construção existe, que 

formação existe para a formação de um leitor de literatura quando a invés de eu entregar, pedir 

pra você, debater com você o Braz Cubas de Machado de Assis eu lhe dou um resumo? E um 

ponto que eu também acho que é fatal é o preço do livro, e o governo não tem autoridade para 

frear o lucro desses livreiros, porque desde o governo Lula foi criada uma lei sobre impostos 

sobre o livro, e eles continuaram a cobrar os impostos, duplicou a fortuna! ... (Entrevistador): 

É... essa pergunta nem está aí professor, até porque a gente já encerrou, mas é porque me 

veio quando falamos dessa questão de preço do livro, é... essa questão do mercado e como 

isso pesa, é onde fica a boa e a não tão boa literatura não ? Porque a gente sabe que existe 

o mercado e as publicações e “publicações”. Aí entram séries, trilogias e aquelas coisas 

todas que... bem, estão fazendo de uma maneira agora que é como se lançassem 

previamente capítulos das suas obras online, chama a sua atenção enquanto “leitor”... 

Então, não tem um critério muito assim... é, não tem um apanhado... é... eu posso está 

errada, mas no que eu entendo sobre o que seja uma obra literária, eu vejo não só a obra 

que traz a metáfora, mas que também é bem escrita, constrói bem essa metáfora para que 

você possa observá-la. E a gente não percebe isso nessas tais “obras”; então, é coisa pra 

mercado... e está cheio! E quando encontra um filão aí vem a bola de neve atrás, e vira 

uma avalanche de “escritores”, ou se colocam como escritores, e eu fico preocupada com 

isso.Hum hum é... Com isso, e dentro do que você falou, eu me lembrei de um ponto também, 

que a gente tem que discutir... e que é bom discutir isso com professores, é... e quando a escola 

alfabetiza... é quando... – é o que já mais ou menos falei, acho que vou continuar! – a escola 

alfabetizou, a escola instrumentalizou para a leitura, e quando chega o momento de ler a 

literatura, não se dá a literatura a ele [o aluno], se dá o ‘resumo de uma literatura resumida’, 

que eu digo e é proposital isso ‘resumo da literatura resumida’. Ou então, ao invés de se 

construir o leitor de literatura desafiando-o com relação ao desenvolvimento cognitivo, o seu 

amadurecimento intelectual... Mas o que eu quero dizer é o seguinte, oferecer literaturas que 

amplie até chegar onde queremos que é ser um futuro leitor de Guimarães Rosa, de Joyce, de 

Machado de Assis. O que a gente vê é adaptação, é o quadrinho e o resumo. Abrindo um 

parêntese, o quadrinho é pra estudar em sala de aula? Sim não podemos descartar porque é uma 

realidade não é(?!). Mas eu acho que é o momento de a gente fazer uma reflexão sobre o 

quadrinho, não é(?!), o que ele representa, um estudo dentro do campo das artes gráficas. Mas 
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não transformá-lo em literatura, quadrinizar a literatura. Há muitos anos, eu recebi uma coleção 

da Scipione, eu ainda trabalhava na secretaria de educação, e eu devolvi porque eram livros 

condensados. Mas é uma moda, eu sou muito criticado, por alguns colegas, tenho uma colega 

que ia me convidar para uma banca, quando eu me coloquei sobre isso ela disse: ‘nem vou lhe 

chamar mais, porque a tese é sobre adaptação!’... Ou se dá o texto... primeiro que eu acho... 

primeiro não um ponto que eu levanto, pra quê se dá ‘O cortiço’ a um menino de 6ª série? Não, 

a gente dá outro texto que tem muitos de muita qualidade pra o adolescente que está na 6ª série, 

deixa ‘O cortiço’ para adiante quando ele estiver mais madurinho pra entender, numa palavra 

bem coloquial, pra ‘sacar’ o que é ‘O cortiço’, o que é ‘Dom Casmurro’, o que é ‘Esaú e Jacó’, 

o que é ‘São Bernardo’, o que é ‘A hora da estrela’, que são excelentes, ótimas histórias. Mas, 

o professor de literatura tem que ler literatura, você não pode ter uma leitura de Machado de 

Assis feita por mim, mas parece que estão querendo dizer que o professor de literatura lê... mas, 

ele leu na infância isso, na adolescência aquilo...não continuamente, é notório.” 

 

 

ESCRITOR-01: (TOTAL: 32min e 30 seg) 

 

 

“A literatura funciona como uma educação sentimental, ela prepara o homem para compreender 

e amar o mundo. Agente só ama aquilo que compreende. Pode amar o incompreensível, mas é 

amor torto, amor bandido. Então, a literatura serve como esse elo de compreensão da vida dos 

cheiros, dos suores, da luta humana de ser humano. A literatura prepara o homem para entender 

e amar o homem, não é verdade? Pra mim isso é assim.” [OBS: iniciou com essa colocação que 

está relacionada à 4º questão] 

 

 

PESSOAL 

 

1 Qual a sua formação e a sua ocupação antes de ser escritor?  

“Antes ou durante é a história do ovo quem nasceu primeiro o ovo ou a galinha? É o jornalismo, 

comecei jornalista. Na verdade eu comecei músico, lá na minha infância, quando era menino 

aprendi música e fui tocar em banda de música e filarmônica, depois toquei profissional ou 

semiprofissional, em orquestras e bandas de rock, ou o que se chamava na época de jovem 

guarda ou Iêiêiê. Enfim eu não sei direito como chama, até hoje não sei. Não é orquestra é 

conjunto ou banda. Então, a minha primeira formação foi a música e dos meus oito, nove anos 

até os vinte anos imaginava que seria músico. E me preparei para isso, estudava sempre lia 

partituras, pesava muito na música, mas a partir de certo momento eu me cansei e tocar 
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e...decide escrever romance, que também eu lia muito, gostava muito desde menino. Eu não era 

um bom aluno, veja bem, nunca fui um bom aluno, era um péssimo aluno, eu não sabia seguir 

a escola aquela coisas de decorar métodos, decorar gramática, decorar matemática qualquer 

coisa para mim era ruim, meu processo de invenção, de criação... se via uma pergunta do que é 

o A? Eu pensava o que é o A? E onde em o A? Onde nasceu o A? Para onde vai o A? poderia 

ser um B ou C. eu ficava criando entorno do A, então fui, em geral, um aluno muito irregular 

para péssimo. No 2º ano ginasial que representava o amadurecimento... Na minha época o 2º 

ano ginasial que hoje é a segunda série do 2º grau, ou alguma coisa assim representava o 

amadurecimento total do aluno, ou seja, a matemática já não era somar e dividir, diminuir e 

multiplicar, era muito mais trabalhada. O português também. Enfim representava 

amadurecimento. Uma prova que o ginasial não era um amadurecimento é que fui reprovado. 

Fui reprovado na 1º e 2º série, na segunda época, naquele tempo se chamava época. Era 

considerado muito burro, porque não me apegava muito aquelas coisas, a partir da 3º, 4º séries 

me enquadrei mais a ficar estudando em casa o que é gramática, o que é o português como é a 

estrutura, pronome, artigo, verbo. Aí fui estudar direitinho o que era isso, mas eu não gostava. 

E nós temos um conflito muito forte entre a escola na vida prática, que a escola é uma coisa a 

vida é outra. Um dos problemas mais sérios do Brasil é conciliar a escola com a vida. Então 

você é muito grato porque você, por exemplo, fala o português social, roento, errado. Mas hoje 

já tem outras correntes gramaticais, dentro do estudo da gramática, que prevê o seguinte: se o 

homem for entender a comunicação tá bom, não tem que ser como manda exatamente a 

gramática, que a gramática não é brasileira, a gramática é portuguesa é conflito muito grande! 

E como estudamos uma gramática rigorosa portuguesa, com a métrica e as regras portuguesas. 

Mas nós falamos outra linguagem, até porque a partir do modernismo e do regionalismo nos 

fomos levados a gostar da nossa maneira de falar. Tanto que Mario de Andrade dizia. O 

enriquecimento do erro não é, o erro de Portugal pra tolher as pessoas, tanto no modernismo 

quanto no regionalismo trabalhavam no sentido de dar ao Brasil um português brasileiro e não 

um português de Portugal. E esse conflito gera maiores conflitos na escola, porque nós 

aprendemos a falar de um jeito, e na escola temos que falar de outro jeito. Daí a ausência do 

aluno na escola, porque o aluno não gosta da escola, porque a escola não é prática é outra coisa. 

Aí chega o aluno, menino ou adulto, chega na escola e aí encontra uma série de imposições, de 

regras que na vida não se amplia à agente. Já nem falo de concordância essas cosias, porque é 

natural que você saiba fazer, até porque fica até mais bonito, até esteticamente o que falamos 

agorinha..., nós vai é triste, não é?!, Mas, de qualquer maneira nós temos que entender que seria 

mais fácil de estudar o português, se nós encontrássemos uma forma de associar o português 
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com o brasileiro. Como não se encontra essa forma a escola elitista. Um dos problemas mais 

graves do Brasil, é que a escola é elitista, ela impõe uma língua que nós não falamos, ela impõe 

uma matemática que talvez não usamos, nós usamos muito dividir e a escola só fala em somar 

e multiplicar e então fica muito diferente.” 

 

2 Como se deu o seu contato com a literatura? E a decisão de ser escritor? 

“Bom, quando eu era menino, não sei o porquê, mas eu vivia de castigo!! Nem sei qual era a 

razão, eu era muito menino não me lembro mesmo! Eu não devia ser boa coisa, mas naquele 

conceito tradicional de o que é educação. Então, eu ficava muito de castigo na loja – meu pai 

tinha uma loja de tecidos – e enquanto estava lá ficava parado sem ter o que fazer, ora não tinha 

nem fregueses pra comprar nada como é que eu podia falar com alguém? Eu ficava lá quieto, 

calado. O que era realmente um  castigo! Mas descobri em baixo do balcão de meu papai uma 

série de caixões cheios de livros que eram romances, teatros, poesia do meu irmão mais velho, 

chamado Francisco que era um leitor extraordinário, que pro tempo dele um leitor fantástico, 

eu acho que pro tempo dele não, pra todo o tempo! Então, em menino comecei a ler José Lins 

do Rego, comecei Graciliano Ramos, Raquel de Queiroz, o teatro clássico, de Bernard Shaw e 

Ibsen, eu não entendia nada, mas lia tudo! Então, esse processo de aprendizagem foi mais 

importante do que a escola. A escola só me fez me situar dentro da vida, claro e lógico, eu falo 

da 1ª série, 2ª série, 3º série, 4ª série... conclui o ginásio tem o 1º grau, e agora faz o cientifico, 

e tem o segundo grau, tem o terceiro grau. Só isso, mas quando cheguei lá eu já sabia o que a 

escola me ensinava, já tinha lido tudo! Então é aquilo, fui aprender a usar a minha alma e 

espírito antes que a escola me ensinasse, e a escola só distorceu o que eu sabia. A literatura foi 

importante, a literatura foi quem me educou e eu sempre teve muita sorte. Quando entrei no 

jornalismo, por exemplo, eu tava cursando a Católica, mas logo depois o presidente da republica 

Médici baixou um decreto que era preciso, pra trabalhar em jornal, ser formado ou ter 3 anos 

consecutivos no jornal, ou já ter 5 anos alternados. Eu não tinha nem uma coisa nem outra, mas 

recorri a justiça, e o Ministério me reconheceu como diplomado, e eu comecei a trabalhar no 

Diário de Pernambuco, isso em 1969. Na verdade, o jornal e minhas amizades, só que minhas 

amizades eram Gilberto Freyre, era Ariano Suassuna pessoas como essas, as melhores 

amizades; as minhas amizades, as leituras e o jornal na verdade me educaram mais do que 

qualquer colégio, qualquer faculdade ou qualquer universidade, sem duvida!” 

 

3 Qual o papel que a literatura teve em seu percurso formativo? 
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“A minha vida foi toda literatura, ler e escrever, de compreender o processo redacional do 

romance, de entender o fenômeno humano. Porque a literatura ela ensina a compreender o 

fenômeno humano. Por exemplo, na escola, eu sempre disse assim, que a escola seria muito 

mais proveitosa se ela aprendesse [ensinasse] pelas artes, compreensão do romance, da 

literatura do teatro, levar ao cinema... Prepararia melhor o estudante do que tantas regras 

gramaticais. É porque, você precisa fazer o 3º grau, claro. E você fazer o 3º grau tem que 

preparar-se, claro em português, matemática, nas chamadas ciências – que antigamente se 

chamava ciências física, química e biologia era uma coisa só: ciências –. E aí, se dizia sempre 

assim: quem sabia bom português, não sei que lógica era essa, que sabia português poderia ser 

professor ou alguma coisa na área de humanas; quem sabia matemática poderia ser engenheiro, 

não sei por que, porque a matemática é uma parte da engenharia não o centro. Quem sabia, era 

bom em ciências ia ser médico, não sei por que, e quem sabia nada ia ser advogado, era mais 

ou menos a lógica de tudo, porque eu não sei, mas era mais ou menos assim mesmo.” 

 

 

LITERATURA E PROCESSO CRIATIVO 

 

4 Para você, o que é literatura? E para que serve? 

“Serve para amar o mundo, para compreender e amar o mundo. Isso é pra mim é a coisa da 

literatura e das artes. Certo dia encontrei um menino me perguntando assim pra que serve a 

arte? Agente pode viver sem arte? Pode não, meu filho impossível. Se você começa pela sua 

forma de tomar banho e trocar de roupa, sem arte você não penteia o cabelo, penteia? Se não 

escolhe uma forma de pentear, não escolhe uma forma de fazer higiene, isso tudo é arte. De 

vestir uma roupa, não precisava nem escolher roupa, se não teria que vestir tudo branco ou tudo 

preto. A manga da camisa, o abotoamento da calça, então você não assovia, que não precisaria 

de música; você não olharia para as paredes, porque não precisava de quadros de artes plásticas; 

você não ligaria a televisão, a televisão traz tudo,  música, cinema literatura, não precisaria de 

nada disso. Sem isso como seria o mundo, me diga como era o mundo? Me diga como era o 

mundo, sem arte! O problema é os pais e seus filhos... o que atrapalhou a literatura no Brasil 

foi a tradição. O machismo brasileiro atrapalhou a literatura brasileira, porque quando o menino 

tava em casa lendo uma poesia aí o pai entra e dizia meu filho ta lendo um livro de poesia, vai 

ser veado, era assim. Teatro, vai ser veado. Aí, isso atrapalhou muito a cultura brasileira ainda 

hoje. Eu discuto muito isso que diz que o povo brasileiro não lê, eu acho que o povo brasileiro 

lê e lê muito, a elite é inventou que o povo não lê pra desprezar o povo, para ofender o povo 

para passar na cara dele, às vezes, o cara não tá na escola não significa que não sabe, às vezes 
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não está no mercado é outra coisa. Por que, por exemplo, eu estive na escola a vida inteira, mas 

nunca precisei de escola, porque tinha amigos como, por exemplo, Ariano, Gilberto Freyre, e 

que uma conversa com eles é mais que uma aula, mais que qualquer curso, mais que um curso 

inteiro! Então, sem a boa literatura ninguém vai pra lugar nenhum, e o aluno que não tá na 

escola é analfabeto, não é não! O analfabeto não sabe ler, mas ele sabe pensar melhor o que 

agente. É isso aí é puro preconceito. O mercado de trabalho, a elite, o patrão para não dar 

emprego ele cria todas as dificuldades, mas se deixar os jovens criar nele próprio sua educação 

cria melhor que a escola. A escola só dá organização, organiza e dá uma meta, mas não educa 

mais que a vida, a literatura, de jeito nenhum. Então a literatura é essa forma de compreender e 

amar o mundo.” 

 

5 Como elabora uma ideia/mote?  

“Minha filha, isso faz parte de mim. E como eu li muito, lia muito, eu tinha uma visão do mudo, 

é isso que faz o artista. O que é que ele quer com a literatura? O quê que ele quer da sua obra? 

Qual a direção que tá encaminhando? Ele acredita que a literatura muda o mundo ou é um jogo 

de palavras, dessa estética conservadora e tradicionalista que agente tanto fala, e que vira e 

mexe volta pra ela e não sai dela é... é a estética e a beleza da antiguidade nesse ponto somos 

muito atrasados. A humanidade, e não é Recife ou o Brasil, mas a humanidade ainda pensa a 

estética como se o mundo fosse o mesmo em todos os lugares. A estética do mundo passado é 

um mundo tranquilo, a vida se resumia a ficar em casa, ir no campo plantar batata e voltava no 

fim da tarde, tomava um banho, ia pro terraço olhando as estrelas até o jantar, e depois dormir. 

Hoje o mundo é complexo, não é mais esse mundo; hoje não, há séculos que o mundo mudou. 

Então , como você pode comparar a estética de hoje com a estética de cem anos? Pelo amor de 

Deus evolua com esse mundo, evolua com essa estética, mude com o mundo, mude tudo,!! 

Então, esse conceito de educação... a educação hoje funciona como uma camisa de força, 

porque ela obriga mais a pessoa pensar sobre uma coisa, do que deixar a pessoa livre. Então pra 

mim também é isso. Quando formulo uma ideia é partir da minha visão do mundo, da minha 

compreensão do mundo, o que o mundo tem e o que o mundo precisa mudar. Então eu trabalho 

para mudar o mundo. Se alguém achar que a literatura não muda o mundo pode escrever sua 

obra; pode ir pra casa que eu não vou reclamar e não vou brigar; agora, eu acredito que muda 

sim. A literatura não muda do dia pra noite, mas ela muda gerações, o mundo muda porque 

(?)... Por causa das artes, não é porque aprendeu a mesma coisa, uma besteira e outra não! A 

compreender o mundo, a formular o mundo, é assim!! Por isso, que pra mim uma ideia nasce 
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de minha compreensão do mundo, da minha  visão do mundo, a partir daí eu por compreender 

e formular minha obra” 

 

6 O que você deseja alertar ao mundo através de um personagem?  

 

7 Você tem algum banco de dados de pesquisa (tipos/características de indivíduos; 

locais; dados históricos e geográficos)? 

 

“Não. A minha pesquisa é minha memória eu... eu começo a pensar no romance, começo a 

pensar nos fatos e depois começo a pensar nas pessoas, e posso pensar no romance a partir de 

uma pessoa ou a partir de um personagem. É a partir daí que nascem as coisas. Então como essa 

pessoa se comporta diante do mundo, da sociedade diante da vida a partir dessa pessoa vou 

pensar o mundo é assim que crio... que nasce as ideias.” 

 

 

8 Você escreve/ escreveria os livros que gostaria de ter lido? 

“Sim, e os livros que eu leio são os que gostaria de escrever. O quanto me apaixono por um 

livro mais procuro ser melhor da que ele; gostar dele e ser melhor, claro que a partir do livro 

que amo que procuro contribuir para a minha obra. Tem autores, livros especiais. Por exemplo 

o mundo não seria o mesmo sem Dostoievski, não seria o mesmo sem Cervantes, sem Tolstoi, 

sem Virginia Woolf, sem esses grandes autores o mundo não seria nada seria um prédio vazio, 

tudo educado falando bem, tudo doutor, sem nada.”   

 

9 Como é a sua relação com o leitor? 

“Bom, quando escrevo penso muito no leitor se ele pode tá... Agora, eu penso no leitor a partir 

de mim, é um jogo muito egoísta. Porque, se eu gosto de escrever e gosto do que escrevi, eu 

acho que o leitor vai gostar, embora eu me preocupe com o tempo de descanso do leitor, agora 

a partir daí gosto de me encontrar com o leitor de ouvi-los, de presenteá-lo como meus livros, 

porque aí ele vai gostar de ler mais os meus livros [risos]. Gosto muito do leitor em qualquer 

nível, desde o menino pequeno ao analfabeto, como se diz, até o doutor, mas sofisticado, tudo 

me agrada muito.” 

 

10 Qual é o seu leitor ideal? 

“O leitor ideal é o que me lê, já tá bom, se ele me lê.” 

 

 

11 Como você vê o papel da crítica? 
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“A crítica é fundamental é importantíssimo desde que não seja arrogante. O que me impõe que... 

eu questiono na crítica é quando ela se põe como juiz da obra. Crítico não é juiz da obra, crítico 

é o intermediário entre o leitor e o autor, sempre isso. O crítico é parte da obra, ele não é juiz 

nem figura extraordinária que vai determinar ao mundo é se a obra é boa e essa não presta, essa 

pode ser publicada e isso é ser juiz, ministro supremo, não é assim. Então a crítica é importante, 

fundamental e básica se ela servir de intermediário entre leitor e autor. Se ela [a crítica] que 

impor questões, ou quer julgar como se fosse um magistrado aí ela erra completamente, 

redondamente.” 

 

 

RELAÇÃO LITERATURA E FORMAÇÃO  

 

12 Para você, o que é educação? E formação? 

“A educação formaliza aquilo que é espontâneo no homem, dá uma forma, por isso Paulo Freire 

se preocupava tanto que a educação fosse um produto do meio não algo fora. Porque o professor 

tem que entender que ele é um agente que organiza o que a pessoa que já sabe, mesmo a criança 

já sabe, ele apenas não formalizou. E a educação só formaliza isso. E a formação humana 

depende muito da leitura e do acesso aos bens artísticos, por exemplo, uma pessoa que desde 

criança vê muito teatro; lê muito; vê muito cinema; conversa muito, essas pessoas geralmente 

são pessoas que tem uma formação humana magnífica. E que a escola apenas dá nota dá muito 

se é 7 é 8 ou 3 e 4. A escola é apenas um número, pelo menos como é feito no Brasil, é claro 

que há conceitos educacionais variados que são aplicados ou não. Agora na bienal eu achei 

umas palestras extraordinárias, inclusive tratando essa questão de nota que é uma coisa 

superadíssima que hoje em dia não se diz mais nota. As pessoas acham que um 10 na escola é 

suficiente. Um 10 na escola pode ser um fracasso na pessoa, a formação é outra coisa. No 

sentido da formação... da educação elitista formal, aquela organizada com gramática, livro de 

matemática, o livro de ciências , e uma pessoa tira 10, não significa que sabe de nada... é só 

aquela notinha ali. Geralmente uma pessoa que não tira 10 é pessoa que sabe mais, porque a 

pessoa ama e compreende  o mundo e tem sua formação humanística. O que aconteceu é que 

durante muito tempo, seguindo-se um conceito americano de notas, se esqueceu muito a 

humanização da pessoa, esqueceu a humanização e trabalhou em cima de notas, em cima de 

regras da formalidade educacional, a educação formal por isso as pessoas eram tão humilhadas 

nas escolas, o bullyning começava na escola de humilhar a pessoa, porque é 2 é 3 e a criança 

começava a ser humilhado a ser um ser social menor, porque não era um 10, porque era um 9 

aí era tido como burro!! Eu fui muito taxado como burro nas escolas por isso, porque não fui 
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um aluno de 10 de 9... fui o aluno de 2, de 3 de 0. Aí o problema é esse... Se na minha época a 

educação não fosse assim eu não era tão burro, porque na educação era o burro tirar 0,1,2,3 no 

máximo. Isso é conceito estúpido da vida a educação tem que preparar mais para a vida do que 

para o número. A regulamentação do número de 0,1,2,3” 

 

13 Em sua opinião, a leitura de um texto literário pode ser considerada como um 

momento formativo e autoformativo? Se sim, em qual momento? 

 

“Sem dúvida! Se a pessoa lê um grande autor... um autor básico para a humanidade não tenha 

dúvida que ele está se educando muito mais do que numa sala de aula, mas muitas não só uma. 

Primeiro, porque ele aprende a gramática, a gramática tá ali; o bom... as pessoas que sabem 

gramática, sabem gramática porque querer não é porque decora regra não... se você me pedir 

pra falar um gramática eu não sei nada, agora fazer eu sei fazer tudinho. Por exemplo, um valor 

de uma crase, isso aí eu sei; mas disser assim português... por exemplo não sei o que é 

adnominal essas coisas que se diz adjunto adnominal, não sei o que é isso, agora escrever a 

frase eu sei, até muito bem, e com muita beleza, desculpe essa vaidade que tenho – mas o que 

me resta nessa na vida se não tiver vaidade, vou ter vaidade de quê? – eu posso escrever uma 

frase corretíssima, agora se me perguntar análise, eu não sei analisar, eu não sei. Do ponto de 

vista gramatical eu não sei, não sei, não quero e nunca me esforcei; é claro que pronome, o 

sujeito o verbo, o advérbio eu sei, mas essa loucura de adjunto adnominal não sei o que é, isso 

eu sei a gramática... Você sabe que uma vez  Machado de Assis encontrou um colega dele 

chamado, um pernambucano, um educador famoso, chamado Medeiros de Albuquerque, que 

também foi romancista, contista, não era grande coisa, mas era bom. Era um professor, um 

educador. Ele encontrou Machado e disse: ‘Machado, eu tive que contratar um professor de 

português que não sabia português, e ele [Machado] disse: então porque não me contratou?’ 

Porque Machado não usava... da época dele até hoje algumas pessoas contrariam Machado, 

dizendo que Machado não sabia escrever, do ponto de vista gramatical. Só que ele sabia, e  sabia 

muito!! Só que ele usava as exceções, ele não usava a gramática tradicional e preferiu o caminho 

da exceção, e aí os gramáticos enlouquecem... é pra enlouquecer mesmo!!” (Entrevistador): 

E em que momento, pode ser um momento autoformativo nesse entrosamento que já se 

falou, não é? Justamente nesse seu mote, nessa ideia de que a gente está aprendendo às 

vezes muita coisa ali no romance do que com... Pois é, porque você escreve bem, você 

aprende a falar bem, a pensar bem principalmente, a conversar bem; não significa que você é 

um gramático... Por que é que o sujeito é tem que ser o mais importante da frase. Eu acho que 
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o mais importante da frase é o verbo, porque se você for malandro, você o usa o verbo de forma 

a seduzir o leitor, porque o que vale é a sedução do leitor, o sujeito é para efeito de organização 

da frase, mas para efeito de sedução é o verbo. Se você usar um mais-que-perfeito, que na 

criação é menos imperfeito... “João matará Maria”, matará é o quê? Matou, ou não matou? Pode 

ter só a intenção, não é? Mas matou!! 

 

14 E a escrita, também pode ter esse efeito autoformativo?   

 

“Tem, só tem! Tem a maneira como você lê dedica seu tempo a estudar, a compreender a frase 

o efeito do verbo, o efeito do advérbio, do adjetivo... O adjetivo às vezes não pode ser usado, 

pode!   Depende que adjetivo na frente do sujeito ele é... ele, por exemplo, ele é um adjetivo 

permanente, depois do sujeito ele é factual. Se você diz: “eu vi uma bela mulher”, uma bela 

mulher é permanente, é pra sempre que ela é bela. Mas, se disser “eu vi uma mulher bela”,  

naquele instante ela é bela, pode não ser depois, isso é um jogo literário, um jogo da invenção. 

Então o adjetivo aí “lascou-se”! Porque o adjetivo gramaticamente, ele altera o sujeito, o 

substantivo; ele enriquece ou empobrece; mas, depende como você usa não é?! Se você for 

autor e você diz assim “eu vi fulano e tal..”; “eu vi Helen bela”, naquele momento ela era muito 

bonita; mas “eu vi a bela Helen...”, aí você deu eloquência então alterou o sujeito, o substantivo, 

sem dúvida nenhuma. Mas se você usa num sentido literário, você sabe usar e sabe mudar tudo, 

depende de como você usa. A gramática depene, assim não... a gramática não é tão seria. Na 

hora da criação há á necessidade do autor e não da gramática, isso muda muita coisa.” 

 

15 Em sua opinião, por que a leitura literária não é incentivada na formação do 

individuo, na escola e inclusive na academia? 

 

“Burrice, só tem essa palavra! Porque se escola sabe que a literatura é um fundamento da vida 

como pode botar a gramática na frente da literatura? Se você tem um bom leitor botar os 

meninos pra ler bem, logo no começo eles sabem pontuar, sabe usar o verbo, o tempo verbal, 

sabe usar a crase. Ele vai aprender a amar, e ele vai aprender a gramática... É mais importante 

aprender a amar do que aprender a gramática! Mas aí a escola, por burrice, prefere que a pessoa 

aprenda a gramática e esquece o amor. Por que amor não significa só apalpar, cheirar... é, e 

principalmente e é bom, aliás. Agora, amar no sentido e compreender e estender o sentimento, 

o sangue, o amor a toda a sociedade... isso é que é amar; amar não é só pegar e amassar não, 

também tem outros conceitos. A literatura é porta aberta pra escrita... como é o cinema, como 

é o teatro, como é a musica! Por exemplo, pouco a pouco foram tirando a música da escola; 
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quando era menino na escola aprendia-se música, música mesmo no sentido de aprender ler, a 

solfejar, ensinava a ler partitura, a compreender os movimentos e o canto orfeônico, é outra 

matéria, que ensina a você, em conjunto, a aprender a cantar, a usar o seu timbre, a usar o seu 

som... Porque num canto orfeônico nem tem grande voz, nem todos têm uma voz extraordinária 

para cantar, mas tem o sentido do usos da voz, o timbre, e o som... isso no conjunto sai muito 

bom. Mas na escola desapareceu isso. Então, cantar hoje não significa ter timbre, e piorou muito 

porque a musica brasileira hoje é de ruim é alguma coisa de fantástico! Eu nunca pensei, nem 

nos meus piores momentos, que a música brasileira caísse a esse nível tão grotesco que caiu   

que chama Daniel... é tanto que outro dia quando tava aquela música ‘O mundo vai se acabar’, 

mai me perguntaram ‘Carrero o mundo vai acabar?’, eu digo vai, ‘porquê?’, eu disse ‘meu filho 

no país , num mundo, que Gabi Amarantos e esse Luan Santana são cantores o mundo está se 

acabando e só falta o empurrão... o mundo se acabou só falta empurrar.   

 

 

 

 

ESCRITOR-02: (42 min e 42 seg) 

 

PESSOAL 

 

1. Qual a sua formação e a sua ocupação antes de ser escritor?  

“Eu sou graduado em comunicação social e exerci o jornalismo durante quase 50 anos, mais ou 

menos 50 anos porque comecei muito cedo. Atualmente estou aposentado. A literatura, a 

literatura sempre foi uma grande paixão... é desde muito jovem mais ou menos na época, antes 

de entrar no jornalismo eu já escrevia. Lia muito aleatoriamente, e escrevia um bocado de, e era 

o meu sonho, mas não tinha a menos ideia de como viver da literatura. Então caí no jornalismo 

quase como uma segunda opção possível, e numa atividade que há algo em essência que 

coincide com a literatura que ambas manejam a escrita. Embora de formas diferentes.” 

 

2. Como se deu o seu contato com a literatura? E a decisão de ser escritor? 

“Olhe, eu morava... era sou originário de uma família modesta que não tinha biblioteca, não 

tinha hábito de ler em casa. Mas um tio meu gostava de ler, e foi ele que começou me passando 

os primeiros livros... Eu me lembro bem do impacto extraordinário do primeiro, que até então 

eu lia quadrinhos, gibi – Super-homem, Tarzan, Fantasma, Zorro, Luluzinha e Bolinha – esse 

tipo de coisa. E, justamente, meu tio me deu para ler um livro ‘Tarzan o rei das selvas’ de Edgar 

Rice Burroughs com o qual muita gente da minha geração se iniciou, eu tenho visto isso lido 
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em vários depoimentos. Coincidência, eu no começo pensava que estava sozinho e depois 

percebi que era um fenômeno geracional. E o livro ‘As aventuras de Tarzan’, em livro,me 

deram um enorme impacto. Por quê? No quadrinho, havia a narrativa e a ilustração, então a 

imagem, tava completa a história; o livro, além de que ter um nível de complexidade bem maior, 

exigia mais de mim para entender a história, não tinha imagem, e me levava então a ter que 

imaginar cada cena, cada ação, cada personagem e isso foi um deslumbramento, um 

alumbramento e a partir daí o meu tio tinha alguns livros e de vez em quando chegava com 

outros ai... eu morava no interior, em Caruaru descobri a biblioteca pública quando não tava em 

aula eu tava socado lá na biblioteca. (Entrevistador) E a decisão de ser escritor, por 

extensão? Então, no início eu vivia escrevendo, tinha cadernos e mais cadernos, infelizmente 

na mudanças da vida acabei perdendo tudo isso, claro que eram coisas infantis, juvenis mas 

tinha romance, tinha crônica eu não publicava, não sabia como publicar e não prestava, ainda 

bem! Ainda bem!! [com humor]. Também eu escrevia crônica imitando, a primeira... acho que 

o primeiro impulso do leitor para se tornar um escritor é o impulso imitativo... é a imitação, 

então eu imitava e escrevia crônicas me dirigindo ao leitor: ‘Prezado leitor, hoje me aconteceu 

isso ...’; eu não tinha nenhum leitor, eu não publicava, mas eu imitava os cronistas que eu lia. 

Então isso veio sem nenhum planejamento e como eu já falei, no momento em que eu tive que 

entrar na universidade e escolher uma profissão, eu nem sabia que existia curso de letras, nessa 

época – aliás eu duvido que o curso de letras forme escritores isso é outro debate, mas são 

cursos voltados para a discussão da teoria literária ... – e então fui para o jornalismo porque era 

uma maneira de exercer aquilo que gostava, e que bem ou mal era a única coisa que sabia fazer 

na vida era escrever, foi assim que a coisa começo... Depois, já na maturidade, sou um escritor 

tardio, eu sou um escritor tardio... já na maturidade... embora tivesse, mesmo depois dessa época 

eu continuava escrevendo, e rasgava e jogava fora, ou guardava em cadernos que eu perdi, mas 

continuava escrevendo, mas nunca tinha me animado a publicar. É... já na maturidade, depois 

de ter escrito meu primeiro livro que era um ensaio jornalístico, aí a literatura voltou com força 

e aí eu publiquei um livro de contos, depois um livro de crônicas, um romance, é... agora acabo 

de publicar um livro infantil, e tenho dois romances engatilhados, tenho várias coisas, mas sou 

um escritor tardio.” 

 

3. Qual o papel que a literatura teve em seu percurso formativo? 

“Olha, eu acho que um papel imenso... imenso, porque obviamente a escola, o saber 

institucionalizado... institucionalizado tem uma contribuição importante, no letramento das 

pessoas, o caminho mais fácil, o caminho mais conhecido... e o caminho mais praticado é a 
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alfabetização e a freqüentação dos bancos escolares, isso é uma base. Mas eu, como desde os 

quatorze anos me tornei um leitor bastante intenso eu paralelamente ia me munindo de 

informações, de vivências de experiências alheias – que é isso que a literatura faz –, a 

experiência alheia que você incorpora, que você digere, que você traz pra si, então isso trouxe 

uma riqueza enorme, e eu acho que do ponto de vista formativo não há como quantificar, mas 

a literatura, no meu caso, tem um papel essencial.” 

 

 

 

LITERATURA E PROCESSO CRIATIVO  

 

4. Para você, o que é literatura? E para que serve? 

“Tá começando a complicar... [risos], mas vamos lá! Bom, literatura é arte narrativa, vamos 

começar pelo óbvio, é uma arte narrativa. Embora hoje se discuta muito, alguns querem abolir 

a narrativa, como na música querem abolir a melodia, o ritmo a harmonia como nas artes 

plásticas se aboliu a pintura e vai por aí e isso vai se acabar numa faca que aboliu o cabo e se 

aboliu a lâmina. O que resta? Então basicamente é uma arte narrativa. Sendo uma arte narrativa 

significa que ela tem que ter, uma história pra contar... Eu, como leitor, não me sensibilizo não 

me comovo com uma literatura que não conte uma história. Agora, sendo arte não é a simples 

contação de história que é literatura, então ela tem seguir essa história, essa narrativa tem que 

seguir uns códigos específicos [ocorreram interferências no ambiente que atrapalharam o 

raciocínio do entrevistado]... uns códigos específicos... viu?! uns códigos específicos que tem 

que ser seguidos como qualquer arte. Cada arte tem um código, como toda atividade humana. 

Não é aleatória, não é ‘eu tô com vontade de escrever me sento e faço páginas ou telas de textos 

que isso é literatura’, tem que ter uma arte, ou o que quer dizer isso tem que ter uma proposição 

estética, isso é literatura! Pra que serve literatura é ainda mais difícil; mas, eu acho que sem 

querer enxergar a literatura como algo instrumental, não vejo como algo instrumental, mas sem 

dúvida nenhuma ela alarga os horizontes... alarga os horizontes! No momento que você pode, 

numa remota cidade do interior pegar um livro  ou um ipad, ou um tablet, ou um texto 

digitalizado ou um texto impresso e ler aquilo e viajar para regiões que você não conhece, e 

conhecê-las dessa forma e se aprofundar nos meandros da psicologia e da alma, da psicologia 

humana, e soltar sua imaginação com aquele espaço que o escritor deixa necessariamente para 

o leitor completar. Então isso traz consequências, ou seja, isso amplia sua visão, amplia sua 

sensibilidade amplia seus conceitos, que obviamente você pode usar para o bem ou para o mal, 
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mas que tem essa função que não é assim dada pela literatura porque ela é uma arte, mas como 

resultado eu acho que temos isso.” 

 

5. Como elabora uma ideia/mote? 

 

“Isso são os mais variados meios, e ocasiões e tal. Em primeiro lugar, eu queria completar o 

conceito de literatura e tal... primeiro lugar eu queria dizer que a literatura depois de tudo que 

falei ela é formada ela é composta por memória ou imaginação. Memória porque, nós somos 

memória, olhe uma pessoa com mal de Alzheimer e você vai entender o que estou dizendo, nós 

somos memória. Nós somos o acumulo de nossas vivências que foram registradas na nossa 

memória, isso é que nos permite raciocinar, compreender e tomar decisões. Quando vai se 

escrever, essa memória é seu capital inicial, capital inicial! Mas, se você fizer só com essas 

memórias você passa pra uma atitude confessional que quase sempre... não dá certo, obvio que 

há grandes obras confessionais é preciso entender que a literatura é vasta demais, então quando 

se diz que o realismo tá superado... depende, tem obra realista hoje, e o sujeito pode escrever 

uma obra prima aí vai depender o talento e do empenho [fala com ênfase] dele. Mas então o 

confessional e muito limitado, então você tem que trabalhar com a imaginação, com dar asas a 

sua imaginação e...levar o leitor – aí é o fator de sedução da literatura –, quanto mais você 

envolve o leitor para que ele também viaje na sua própria imaginação. Se não tô enganado é 

[Josué] Montaigne que tem uma definição perfeita, é uma coisa que eu vinha pensando, 

pensando e de repente me deparei com um quase aforismo que é diz o seguinte ‘o livro é metade 

do escritor metade do leitor’ é metade, metade, porque o escritor teve o trabalho de escrever, 

trabalho de compor, trabalho de estruturar, de publicar, então houve essa parte... porém, a partir 

daí cabe o leitor o resto a interpretação, a maneira de receber. O mote... de maneira mais... 

sendo a literatura memória e ficção, memória e imaginação isso significa dizer que qualquer 

coisa pode provocar uma possibilidade, uma possibilidade! Então, para dar um exemplo 

concreto, meu... meu... primeiro romance chamasse Roliúde, é uma história de narrador de 

filmes, que anda pelo mundo contando filmes com a versão dele e entremeado com a vida dele, 

uma vida meio aventurosa, e como foi que surgiu? Eu... eu já estava pensando num certo 

romance que era uma coisa contemporânea de uma mulher é... que tinha desaparecido 

misteriosamente e tava pensando nesse assunto; porém, estava lendo, Helen para você vê como 

são essas coisas inesperadas, estava lendo um livro de pré-história, o livro, ‘Pré-história do 

nordeste’, da professora Gabriela Martins da Universidade Federal de Pernambuco. Eu tô 

[estava] lendo esse livro de pré-história, e lá pras tantas, ela...ela...ela começa a interpretar 
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aquelas impressões rupestres encontradas nas cavernas antigas, e ela começa a contar aquilo 

como uma necessidade de expressão. Tem gente que dá um status de arte aquilo, mas na cabeça 

de quem fazia certamente não era arte... era algum testemunho, algum registro que ele queria 

se expressar. Ela diz ‘o homem tem necessidade de se expressar’, aí no livro e a partir daí, ela 

faz uma certa digressão sobre essa necessidade, e conta uma história que ela teria ouvido ou 

sabido através do escritor Hermílo Borba Filho, que teria conhecido, nos anos 40 na Amazônia 

um caboclo que viajava nos barcos rio acima, nos rios amazônicos, e parando em todo 

lugarejozinho o contanto coisas de filme, ganhado a vida com isso... e ganhado dinheiro com 

isso. Quando li isso disse, ‘eu puta merda, que personagem!!’ e conheço bastante a obra de 

Hermílo, não digo toda, mas bastante e ele não escreveu sobre isso, que coisa curiosa um mote 

desse e ele deixou passar, e digo eu vou desenvolver e me apaixonei por essa ideia, de um cara... 

E veja a dicotomia, um cara mais ou menos rústico, mas eu imaginei um cara não totalmente 

rústico, mas um cara letrado, um cara alfabetizado que assiste filme na capital, que é capaz de 

decodificar esse filme e, ou seja, ele usa como matéria prima uma tecnologia e uma expressão 

artística do século XX de total contemporaneidade até hoje; mas, usando métodos arcaicos 

mesmo de contar histórias pela oralidade e pela deambulação por está itinerante no mundo, 

vivendo aquilo como se fosse um aedo um rapsodo. Então, essa mescla foi o que me... me 

fascinou, você poder pegar um mundo arcaico, antigo... você tem raízes da antiguidade e trazer 

pra forma totalmente contemporânea que é o cinema. Fiquei fascinado, e comecei a escrever 

inclusive situando na Amazônia o cara pegava aqueles barcos, os batelões. Aí de repente eu 

comecei a ter uma grande dificuldade porque não conhecia a Amazônia e ainda hoje conheço 

pouco, já fui depois, mas muito pouco, muito superficialmente. Eu não conhecia a Amazônia, 

então é difícil você escrever sobre algo que você não conhece, sobretudo para composição dos 

cenários, para a composição dos ambientes em que os fatos ocorrem, eu não conhecia direito. 

Mas eu pensei ‘mas pêra aí’ esse contador de filme pode se situar em qualquer lugar, em 

qualquer época, porque eu me lembro de menino eu próprio gostava de contar os filmes que 

assistir, conheci outros meninos que eram exímios contadores quando assiste um filme que 

agente não tinha assistido contavam o filme. Praticamente em toda família tem gente que assiste 

os filmes e repassa pra família... e depois até do livro eu comecei o livro a vê como isso era 

generalizado, gente me dando depoimento, ah rapaz eu conheci um cara no Morro da Conceição 

que assistia o filme de Tarzan e contava e trepava nos pés de pau e interpretava, e fazia as 

piruetas todas tal   e aí escrevi. Você vê, foi um insight a partir de uma informação de um livro 

de pré-história, como pode ser uma observação de alguma cena na rua como pode ser algo que 
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você recebe oralmente é só ir anotando muitas coisas vem na cabeça e depois desenvolver o 

processo criativo é muito variado a chama que deflagra pode vir de onde menos se espera.” 

 

6. O que você deseja alertar ao mundo através de um personagem? 

 

“Não, aí não penso em alertar não.” 

 

 

7. Você tem algum banco de dados de pesquisa (tipos/características de indivíduos; 

locais; dados históricos e geográficos)? 

 

“Não, assim esquemático não, dependendo das necessidades eu vou pesquisando para o 

momento, e vou, e vou ... agora se eu tenho uma ideia que eu acho que posso aproveitar amanhã 

eu abro uma pasta no computador que eu chamo... eu boto um nome qualquer do projeto – que 

seja um livro, um ensaio ou um livro de ficção – e dentro daquela pasta eu abro uma subpasta 

chamada PESQUISA e vou jogando lá, e aí quando... por exemplo, vou repetir da maneira 

concreta, esse personagem chamado Bibiu tá?! [personagem contador de filmes no romance 

Roliúde], então eu resolvi estipular que ação se passaria entre 1911, que foi quando ele nasceu, 

até 1950 quando ele adulto está contando filmes pelo mundo. Por que eu usei essas duas datas? 

Não foram aleatórias, embora a primeira tenha sido uma data sentimental, digamos, porque 

1911 foi um ano em que houve um eclipse que foi muito forte no nordeste, e provocou um 

tumulto enorme mesmo, minha avó contava isso, e eu resolvi dizer que esse personagem nasceu 

nesse tumulto ‘na hora da escuridão do mundo!!’[rios]... e por aí, ele era predestinado. E 

terminava em 1950 por que? Porque em 1950, você tinha o rádio totalmente consolidado e 

fazendo o papel que hoje a televisão faz indo aos lares, isso significa que aquele espaço que o 

contador de filmes teria estaria morto, porque ele pra contar filme ele precisaria ir para as ruas, 

contar nas praças, nas feiras ou então numa fazenda, num puteiro, numa bodega... onde as 

pessoas se reuniam pra ouvir o filme e...e pagar, digamos assim, remunerá-lo por esse trabalho. 

No momento, o rádio colocou as pessoas dentro de casa, as pessoas ficavam na sala de jantar 

ao redor do rádio ouvindo músicas, ouvindo novelas radiofônicas, esses programas de 

variedades, e então esse espaço daí ele perdeu, e além do mais o rádio tem mais recursos, e ele 

diz assim no final: ‘Eu perdi a guerra pra Jerônimo o herói do sertão!’[risos]. Que era o grande 

personagem mítico do rádio nos anos 50... eu estabeleci aí. E aí, eu tive que pesquisar nessa 

época, eu tive que pesquisar o eclipse – o que deu um trabalho dos diabos! – e como eu não 

consegui muita informação objetiva eu usei a memória, o que a minha avó contava do eclipse, 

é... pesquisei os filmes que foram produzidos nesse período e que foram exibidos para escolher 
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os filmes que ele narraria, porque no livro tem as aventuras dele e tem a narração dele de cada 

filme é... aí fui pesquisar os filmes dentro das necessidades... Lá pras tantas, ele tem um 

envolvimento com o futebol, então eu fui pesquisar daquela época, qual era o time que era 

campeão, porque na conversa ele fazia referencia naturalmente. A pesquisa é um troço 

interessante pra se usar, e você precisa usar com muito comedimento, porque às vezes nós 

recolhemos tanta informação que ficamos com pena de descartá-la, aí ficamos botando no texto, 

e pra mim isso é uma grande falha de romance, que se refere a outras épocas, é encharcar com 

excesso de informação que você pegou para sua pesquisa, para você situar o personagem, mas 

que não são necessárias pra história; você tem que escolher aquelas que são essenciais. E aí, a 

pesquisa vai assim.” 

 

8. Você escreve/ escreveria os livros que gostaria de ter lido? 

“Olha, em parte sim. É... não tá muito determinado, mas todo o livro que se escreve seria um 

livro que se gostaria de ter lido de alguma forma. Como também, de vez em quando eu pego 

uma obra prima, e digo ‘puta que pariu! Por que não fui eu que escrevi isso!’ [risos].” 

 

9. Como é a sua relação com o leitor? 

“Veja só, até... até recentemente o escritor escrevia jogava o livro – alguém já fez essa imagem, 

não me lembro se foi Borges... alguém –, que era como se fosse um bilhete numa garrafa jogada 

ao mar, você não sabe aonde vai dá, não sabe se vai ser recebida por quem. Mas, hoje você já 

tem... É, um outro feedback que você tinha era a vendagem em termos tais, e a resenha, a fortuna 

crítica bastante inferente do leitor como... A fortuna crítica é uma coisa, você pode ser aceito 

pela fortuna crítica, pelo meio acadêmico mas não ser pelo leitor, e ser pelo leitor e não ser pelo 

mundo acadêmico. E o melhor dos mundos [no sentido de “a melhor relação do mundo”], a 

obra prima é a que perpassa esses dois universos, aí poucos, poucos no século conseguem fazer 

isso, de ser plenamente entendido, valorizado e ressaltado pela crítica e amado pelo leitor. Aí a 

obra prima são poucos os escolhidos! Mas, hoje você já tem os feedback’s mais imediatos ... 

eu tenho um blog e eu boto coisas e já recebo informações, confirmações mais amplas. Além 

disso, há outro espaço no Brasil hoje, e acho que no mundo, que é o contato direto do escritor 

com o leitor nos eventos literários, que eu acho que tem uma grande importância nisso as 

bienais, as feiras, as festas, os festivais de livros, as Flips... e isso nos permite um contato muito 

grande entre o autor e o leitor, é... basicamente é isso. [OBSERVAÇÃO DO 

ENTREVISTADOR: no trecho transcrito a seguir, o entrevistado já adentra e contempla a 

resposta da 10ª questão, que é a seguinte “Qual é o seu leitor ideal?”] E outra coisa, e quando 
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eu escrevo, e acho que todo mundo tem aquele... tem até uma teoria sobre o leitor ideal. Mas 

eu não tenho essa teoria na cabeça; mas, eu diria assim ‘eu vou escrever algo que, se eu fosse 

ler, gostaria de ler’, ou seja, suficientemente... instigante pra me fazer ler, com elipses e lacunas 

pra me permitir criar, mas que também não fosse tão hermético que me... que me excluísse 

daquele universo, que me jogasse pra fora daquilo como alguém que não tem condições de 

decodificar aquela mensagem. Então eu digo, eu quero ler um livro que o escritor não me 

considere um burro, mas também que eu não me considere um gênio porque entendi. Eu acho 

que aí tem dois pontos apoderados muito interessantes. Então eu escrevo procurando isso, o 

leitor que não seja burro, mas também não necessariamente seja gênio. (Entrevistador) Então, 

esse seria, numa das vias, o seu leitor ideal!? Sim!! 

 

10. Qual é o seu leitor ideal? 

OBS: foi contemplada no final da questão anterior. 

 

11. Como você vê o papel da crítica? 

“Veja, é uma discussão enorme, eu acho que a crítica ela é mediadora... mediadora. 

Ultimamente, e quando eu digo ultimamente é de algumas décadas pra cá, houve um excesso 

de... de valorização da crítica, digamos assim, uma espécie de competição entre a crítica e o 

texto ficcional, por conta dessas excessivas teorias, por conta de os cursos de letras darem mais 

valor ao... à teoria do que à obra; se estuda mais os enquadramentos, as classificações e os 

processos do que cada obra em si. Aí vai se criticar aquela que... vai se rechaçar aquilo que 

seria a crítica impressionista... não sei o quê... que eu acho que tem suas limitações e suas 

qualidades, como a crítica de pesquisa também tem suas qualidades; mas há uma hiper 

valorização. Eu acho que hoje inclusive, em reconhecendo o papel da crítica como mediadora 

para levar ao leitor não um prato pronto, quer dizer ‘o livro é isso!’, mas sim ajudá-lo a... 

conhecer, a percorrer... um guia de... entrar no livro... pra mim esse é o papel da crítica. Agora, 

hoje isso tá tão hipertrofiado, sempre me pareceu que a teoria vem depois, no caso literário, ou 

seja, primeiro se escreve as obras, se escrevem as obras, primeiro se fazem as inovações, as 

experimentações, para depois a crítica começar a procurar interpretar aquilo, entender o que 

aquilo significa... Hoje não, a crítica diz como deve ser, a crítica rechaça o que não está dentro 

daquela concepção préformatada, e pra mim é uma inversão de valores. O escritor não tem que 

correr atrás da crítica para escrever como a crítica diz, o critico é que tem que correr atrás do 

escritor pra interpretar o que ele escreve... e assim que eu vejo.” 

 



192 

 

 

 

RELAÇÃO LITERATURA E FORMAÇÃO  

 

12. Para você, o que é educação? E formação? 

 

“Eu nunca pensei sobre isso Helen, nem tenho, digamos assim... embasamento teórico pra falar 

sobre isso. Eu diria que educação é aquele processo em que as pessoas adquirem 

conhecimentos de forma crítica e são capazes de usar aquele conhecimento pra se posicionar 

no mundo; isso pode ser feito através da escola formal, como eu disse no início, e é o principal 

caminho mais usado, e que não vai ser abandonado... pela escola formal. Mas também a 

educação está em todo o ambiente, em todo o entorno em que você está; isso explica muita 

coisa, por exemplo, a dificuldade que eu acho... Aí eu vou dar uma... um desvio enorme, mas 

vou dar só um foguete. Explica, por exemplo, na questão da inclusão social... é... fala-se muito 

na educação e é importante, sem dúvida é importante, mas não é suficiente, por quê? Porque o 

cara que sai de um ambiente precário ele tem muito mais dificuldades de... mesmo ele tendo a 

mesma formação, mesmo ele tendo o mesmo capital de educação formal, ele terá muito mais 

dificuldades porque ele teve uma deficiência de um ambiente precário. Então educação também 

está também no ambiente, está também na transmissão de valores e aí – eu não estou assumindo 

nenhuma postura conservadora –, eu estou dizendo que valores, não estou dizendo quais, mas 

tem  que haver uma transmissão de valores. A educação é dada pela escola, é dada pela família, 

a educação é dada pela rua, a educação é dada pelo imaginário coletivo, a educação é dada pela 

história, a educação é dada pela  vivencia das pessoas é um sentido muito latto, mas é assim 

que eu vejo [com um leve humo] (Entrevistador) E formação humana?. Bem, pra mim 

confunde-se tudo isso, eu só diria que a formação humana, mais ou menos deduzindo do que 

eu já disse, ela amplia mais o conceito de educação, se nós vincularmos a educação ao ensino 

formal a educação humana [OBS: entenda-se FORMAÇÃO HUMANA no lugar de educação 

humana] vai muito além disso, passa por tudo isso que eu falei.” 

 

13. Em sua opinião a leitura de um texto literário pode ser considerada como um 

momento formativo e autoformativo? Se sim, em qual momento? 
 

“Mas sem dúvida nenhuma! (Entrevistador) E como seria... ou em qual momento? É o 

momento em que você vai... colher experiências do outro, você vai processar essas experiências, 

você vai confrontá-la, confrontá-las com a sua própria experiência. Isso você pode... aí é que tá 

o... o... na minha opinião, o valor enorme da leitura, que não tem nada haver com suporte, se é 

um livro ou se é uma tela de computador, isso é suporte e essa discussão é boba... assim é a 
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leitura... Então, o... aí é que tá o papel enorme da leitura, insubstituível! Porque essa experiência 

que você colhe do outro, e que você processa e que você confronta com sua experiência, pela 

leitura você pode fazer isso sozinho, você pode fazer isso em qualquer lugar, você pode fazer 

isso em qualquer hora, você pode fazer isso em qualquer situação [pausa curta]. Você pode 

estar numa trincheira de guerra, e no intervalo dos bombardeios você tirar um livro de bolso...ler 

e passar a viver essa outra realidade e confrontá-la com a realidade real, digamos assim. Então 

é um papel formativo essencial.” 

 

14. E quanto a escrita? 

 

“Mas a escrita como...? (Entrevistador) Em seu ponto de vista, como escritor. Ah, como 

prática, aí a escrita... Olhe, de uma coisa eu sei, toda a vez que eu escrevo qualquer coisa, seja 

ficção, seja mais no ramo jornalístico... um ensaio, eu aprendo; então é um aprendizado 

contínuo a escrita. Eu sempre entro ignorante, ou com um nível de conhecimento pequeno num 

assunto e quando termino eu tô com um nível muito maior. E tenho uma confiança, a esperança 

talvez utópica, de que aquilo que eu escrevo também produza a mesma coisa no leitor, mesmo 

que minimamente, ou seja, que ele ao sair da leitura de um texto – como eu que ao escrever sai 

um pouco diferente, sabendo um pouco mais, e digo até para o bem ou para o mal – o leitor 

também dessa experiência da leitura, dessa viagem literária ele saia um pouco diferente [pausa 

curta],  sabendo um pouco mais se confrontando mais consigo próprio, para o bem ou para o 

mal.” 

 

15. Em sua opinião, por que a leitura literária não é incentivada na formação do 

individuo, na escola e inclusive na academia? 

 

“Eu não faço a menor ideia, e acho um absurdo! Acredito que, como quase tudo do 

conhecimento, na política em na vida as coisas são muito pendulares, as coisas passam muito 

de um extremo para o outro. Eu acho que... eu me na minha juventude na escola primária ainda, 

o conhecimento ele era muito retórico, era de uma retórica infernal! E num país como o Brasil, 

onde nós conhecemos a formação bacharelística da nossa elite, isso era um horror, você tinha 

uma transmissão de conhecimento, você tinha uma cultura retórica em excesso. E acho que a 

partir dos anos 60 ou 70, se passou... se passou... se saiu da orbita, é outro problema político e 

social muito mais complexo, mas saiu-se da orbita européia, principalmente francesa dessa 

retórica para, depois da 2ª guerra mundial – e isso no Brasil foi muito acelerado a partir dos 

anos 70 com o regime militar – com a importação de um modelo americano de ensino, e que se 

transbordou para todos os aspectos da vida, para uma abordagem técnica, tecnocrática; que eu 
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acho que se caiu num outro extremo. Saímos da retórica para a tecnocracia, e isso fez com que 

as matérias, as humanidades como um todo perdessem muito, fossem muito desvalorizadas no 

aspecto acadêmico e no imaginário social... perdessem muito de valor, perdessem muito de 

reconhecimento. Isso fez com que o ensino ou uso do texto literário na sala de aula, na 

universidade, na escola, na escola primária fosse praticamente escanteado; a única coisa que 

eles não aboliram foi a redação no vestibular, que me parece que para os cursos técnicos ela 

tem uma pontuação muito pequena... É um horror isso, porque isso é uma questão ideológica 

também, isso é uma questão ideológica, você é... as humanidades permitem o desenvolvimento 

de uma visão mais crítica, o que é mais difícil na técnica [técnica no sentido de ciências exatas], 

e obviamente o ideal seria o equilíbrio disso. Você também não pode ter uma formação só 

humanística e... quem vai construir as coisas? Quem vai fazer a ponte que eu vou passa, a casa 

que eu vou morar e construir o transporte que eu vou usar. Então a técnica tá aí, a técnica dos 

alimentos, mas com uma visão humanística. Eu acho que houve uma desumanização no ensino 

brasileiro pós-governo militar, e que ainda não foi consertada.  

FIM 

 




