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Razão de ser 

 

Escrevo. E pronto. 

Escrevo porque preciso, 

preciso porque estou tonto. 

Ninguém tem nada com isso. 

Escrevo porque amanhece, 

E as estrelas lá no céu 

Lembram letras no papel, 

Quando o poema me anoitece. 

A aranha tece teias. 

O peixe beija e morde o que vê. 

Eu escrevo apenas. 

Tem que ter por quê? 

Paulo Leminski 

 

“Não ser ouvido não é razão para silenciar-se” 

Victor Hugo  

 

 

 



 

 

 

 

RESUMO 

 

Por questões históricas e ideológicas o Brasil não conseguiu construir uma nação composta de leitores 

críticos e autônomos. Assim, devido a uma série de ausências causadas pela desigualdade 

socioeconômica e a fim de democratizar o acesso aos conhecimentos clássicos acumulados 

historicamente pela humanidade, a escola tornou-se a responsável por ensinar e desenvolver nos 

indivíduos o hábito e o gosto pela leitura literária. Entretanto, essa instituição não tem logrado êxito em 

sua tarefa, principalmente pelo modo como desenvolve a pedagogização e didatização da literatura ao 

torná-la um tipo de conhecimento escolarizado, ou seja, as metodologias que a escola emprega no ensino 

de literatura, principalmente nos anos finais da educação básica, não têm possibilitado a efetivação do 

letramento literário e, apesar de ensinar a ler e escrever, pouco fazem para garantir o encontro do aluno 

com a obra, muitas vezes promovendo um ensino que afasta a possibilidade de fruição e experiência 

estética. Ademais, os estudos acerca do processo de formação de leitores na educação formal são 

direcionados principalmente para as fases que compreendem a educação infantil e o ensino fundamental. 

Nessa perspectiva, observamos que o processo de formação de leitores é interrompido nos anos finais 

da educação básica haja vista que o ensino de literatura nessa fase se dá especialmente por meio do 

estudo de características de períodos literários enquadrando autores e obras apresentados, muitas vezes 

em forma de listas que compreendam o cânone. Além do mais, na maioria das vezes a leitura literária 

no ensino médio acontece por meio de antologias e fragmentos de obras presentes nos materiais 

didáticos distribuídos no país, evidenciando que mesmo as políticas públicas destinadas à formação de 

leitores acabam por reiterar as metodologias que vigoram no ensino e pouco contribuem para 

desenvolver nos alunos o gosto e o hábito da leitura literária. Desse modo, procuramos pensar o ensino 

de literatura a fim de subsidiar o efetivo letramento literário à luz da teoria da recepção, que centra no 

leitor o objeto de seus estudos, propõe uma nova forma de pensar a história da literatura para o ensino e 

coloca o leitor como co-produtor da obra literária. Ademais, quando nos referimos ao ensino de 

literatura, principalmente no ensino médio e diferentemente das outras linguagens, este é restrito à 

leitura. Assim, propomos pensá-lo também pelo viés da escrita criativa, esta que, por sua vez, pode 

facilitar o processo de construção da autoria que principia na leitura e pode ser materializada na escrita. 

Nesse sentido, pensamos a escrita em sua dimensão política e, desse modo, ensinar literatura pela prática 

pode fazer com que o aluno, como aquele que escreve e, portanto, lê, permaneça no universo da leitura 

mesmo após o período de escolarização e ainda desenvolva a capacidade de dar acabamento a certos 

acontecimentos do mundo a partir de uma posição axiológica, o que chamamos autoria. Nesse viés, 

recorremos aos estudos de Regina Zilberman (2012), Eliane Yunes (1995), Maria Luiza Bretas (2014), 

Tereza Colomer (2007), Althusser (1970), Bourdieu (1992), Magda Soares (2014), Brian Street (2014), 

Jauss (1994), Iser (1999), Umberto Eco (1988), Jacques Ranciere (1995), Mikhail Bakhtin (2010), 

Roland Barthes (1984) e Michel Foucault (2002). 

 

Palavras-chave: Formação de leitores; letramento literário; escrita criativa; autoria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ABSTRACT 

 

 

For both historical and ideological reasons, Brazil was not able to build a nation constitute of critical, 

autonomous readers. Therefore, because of a series of lacks caused by social-economical inequalities as 

well as in order to democratize the access to classical knowledge historically accumulated by humanity, 

the school became responsible for teaching and develop in individuals the habit and the taste for literary 

reading. However, this is scenario which has not been successful at its task, especial lyre grading how 

it develops the pedagogy and didactics of  literature by turning it into a sort of school knowledge, that 

is, the methodologies which the school employs whence aching literature, especially during the last 

years of basic education, has not enabled the effectiveness of literary literacy and despite teaching how 

to read and write, little do they commit to guarantee that students meet the literary work, often promoting 

an education which drives away the possibility of esthetic fruition and experience. Furthermore, studies 

on the process of training read erwithin formal education are direct end majorly to the phases en 

compassing early education and elementary school. In this perspective, we observe that the process of 

training readers is in terrupted in the last years of basic education considering that teaching literature at 

such phase is a process which occurs especially through the study of characteristics belonging to literary 

periods regarding authors and works presented, often in the form of lists containing canons. In addition, 

most of times in high school literature occurs through anthologies and fragments of works present in 

didactic material distributed throughout the country, evincing that even public policies destined to the 

training of readers end up corroborating such means which prevail in education and little contribute to 

make students develop both the habit and the taste for literary reading. Therefore, we seek to understand 

the teaching of literature in order to support an effective literary literacy in the light of Reception Theory, 

centering there ad eras the object of study, proposing a new way to think the history o literature for 

education and placing there ad eras co-producer of the literary work. Furthermore, when referring to 

there aching of literature, mainly for high school and differently from other languages, this is restricted 

to reading. Thus, we propose to understand this process al soon the bias of creative writing, which, in 

turn, may facilitate the process of building author ship started byre adding and able to be materialize in 

the form of writing. In this context, we consider the political dimension of writing leading to the idea 

that teaching literature by practice can make the student, as the one who writes and therefore reads, 

remains in the universe of reading even after the period of school education and still develops the 

capacity to complete certain event soft the world from an axiological position, which we call authorship. 

On this bias, the theory guiding this study passes through the perspectives of Regina Zilberman (2012), 

Eliane Yunes (1995), Maria Luiza Bretas (2014), Tereza Colomer (2007), Althusser (1970), Bourdieu 

(1992), Magda Soares (2014), Brian Street (2014), Jauss (1994), Iser (1999), Umberto Eco (1988), 

Jacques Ranciere (1995), Mikhail Bakhtin (2010), Roland Barthes (1984),and Michel Foucault (2002). 

 

Keywords: Training of readers; literary literacy; creative writing; authorship. 
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CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 
As palavras são como raios X, se as usarmos 

adequadamente: penetram tudo. A gente lê, e é 

trespassado. Essa é uma das coisas que eu procuro 

ensinar aos meus alunos: como escrever de modo 

penetrante.  

(Aldous Huxley) 

 

 

Ainda que os termos “escrita criativa” estejam postos em plano de destaque no título 

deste trabalho é preciso esclarecer, inicialmente, que essa prática será defendida aqui apenas 

como uma metodologia possível a fim de alcançar um objetivo maior que diz respeito à 

formação de leitores. Assim, o tema deste trabalho é a escrita criativa como ferramenta no 

processo de formação do leitor, enquanto aluno do ensino médio. Embora reconheçamos a 

existência de demais estratégias e mediadores nesse percurso, a saber: a família, o mercado 

editorial e outros, decidimos limitar nosso espaço de análise ao que compreendemos ser o 

mediador de maior relevância, a escola. Outro recorte diz respeito ao período específico de 

aprendizagem que compreende o ensino médio.  

O fato de escolhermos essas limitações e considerarmos a escola o lugar essencial e a 

mediação feita por ela durante o ensino médio, objeto da nossa pesquisa, são ações pautadas 

em duas razões principais. A primeira diz respeito ao fato de que na sociedade brasileira 

hodierna convencionou-se que a escola é a responsável por ensinar aos indivíduos as práticas 

de leitura e escrita, de modo a tornar tais práticas democráticas e de alcance de todos. Haja vista 

que a Constituição Federal promulgada em 1988 determina em seu artigo 205 que “A educação, 

direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração 

da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da 

cidadania e sua qualificação para o trabalho”. Respaldada pela Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação 9.394 de 1996, que traz em seu inciso IV a obrigatoriedade de “gratuidade do ensino 

público em estabelecimentos oficiais”. Nesse viés, a escola torna-se fundamental no processo 

de formação do leitor, principalmente por democratizar o acesso dos alunos, ao menos em teoria 

e independentemente de classe socioeconômica, ao objeto livro, que por muito tempo foi 

artefato de status social, e, por conseguinte, com a literatura, arte que ao analisarmos a história 

da nossa sociedade esteve restrita aos poucos alfabetizados. 
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O segundo recorte temático deste trabalho seleciona uma das fases de aprendizagem da 

educação básica para a análise do tema, o ensino médio. Essa delimitação espaço/temporal 

ocorre em razão da mudança nos modos de ensinar literatura durante esse período, geralmente 

deixando de lado a obra literária e a fruição do texto, tão caras nas fases anteriores, para dar 

espaço principalmente ao estudo das escolas literárias. Nesse contexto, e por razão dos métodos 

de ensinar literatura empregados no ensino médio atualmente, o processo de formação do leitor 

acaba por ser interrompido. Com essa ruptura, a leitura literária e, principalmente, a prática da 

escrita criativa são abandonadas em razão de sua não utilidade em uma vida prática e são 

substituídas por uma leitura e escrita utilitárias, muitas vezes modelares. Embora essa 

substituição ocorra em função da crença de que os alunos deveriam chegar ao ensino médio 

leitores formados compreendemos, e partimos da premissa, que a formação do leitor é um 

processo contínuo e permanente. 

De início, vale pontuar que nossa abordagem sobre a leitura e a escrita trata desses 

aspectos de modo específico e não de modo geral, pois diz respeito à leitura literária e escrita 

criativa como práticas mediadas pela escola e por professores, desenvolvidas por alunos 

secundaristas no processo de formação do leitor. É preciso ainda evidenciar que o que 

entendemos por escrita criativa diz respeito à prática de escrita orientada, mediada, ensinada de 

modo a levar os indivíduos à produção da escrita literária, seja ela de ficção em verso, ficção 

em prosa (conto, romance, novela) da ficção teatral, da ficção de roteiro (cinematográfica ou 

quadrinhos) ou da ficção ensaística. Nesse sentido, o problema teórico, ou a pergunta, que 

motiva o desenvolvimento dessa pesquisa busca saber: em que medida a escrita criativa, no 

ensino médio, pode atuar no processo de formação do leitor e garantir que este não seja 

interrompido? Diante dessa questão, nossa principal hipótese parte da ideia de que todo escritor 

é, antes de tudo, um leitor. 

Ademais, embora o leitor seja um sujeito ativo no processo de leitura e responsável por 

preencher as “lacunas” deixadas pelo autor na obra, em determinado momento este também 

poderá sentir a necessidade de dizer, de construir ele mesmo o jogo e ditar as regras que 

configura a obra literária. A partir dessa necessidade, e de outras múltiplas razões, o sujeito 

escreve e procura por seus pares, e nesse processo a escrita acaba por garantir a permanência 

do indivíduo enquanto leitor. Assim, pensamos no aluno do ensino médio como indivíduo com 

algo a dizer, prova disso são as manifestações protagonizadas pelos secundaristas em todo o 
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país durante os anos de 2015 e 2016 contra as reformas na educação e por direitos dos 

estudantes. 

Além disso, é certo que escritores não nascem escritores, eles se formam e se tornam 

escritores. Entretanto, não é objetivo deste trabalho defender que a escola deva se transformar 

em uma espécie de fábrica de fazer poetas, romancistas, contistas, entre outros. Trata-se, no 

entanto, que do mesmo modo que a escola ensina as demais disciplinas com abordagem prática 

e teórica sem objetivo de formar profissionais específicos, mas preparando-os para quaisquer 

que sejam suas escolhas futuras, assim deve ser também o ensino de literatura. Pois, a escrita e 

a autoria serão, em algum momento, exigidas e essenciais na vida dos sujeitos, e o 

desenvolvimento destas pode ser alcançado por meio da prática da escrita criativa durante seu 

processo de formação. 

Desse modo, o objetivo principal desta dissertação é fundamentar práticas de escrita 

criativa como um meio de permanência do processo de formação do leitor no ensino médio. 

Nesse viés, nossos objetivos específicos estão em desenvolver uma pesquisa que vise discutir 

o processo de formação de leitores no ensino médio no contexto histórico brasileiro e as práticas 

de letramento literário no ensino de literatura. Nessa perspectiva, procuramos apresentar um 

aporte teórico que legitime as práticas de escrita criativa na sala de aula no ensino de literatura 

como possibilitadoras do desenvolvimento da autoria, fundamental para o cumprimento dos 

desígnios da educação básica, conforme o Artigo 22 da LDB/96 “A educação básica tem por 

finalidades desenvolver o educando, assegurar-lhe a formação comum indispensável para o 

exercício da cidadania e fornecer-lhe meios para progredir no trabalho e em estudos 

posteriores”. Afinal, ser autor é também posicionar-se ideologicamente, o que vai ao encontro 

ao exercício da cidadania. 

A fim de alcançarmos nosso objetivo central optamos por desenvolver essa pesquisa 

empregando uma metodologia qualitativa de análise bibliográfica, dividindo o trabalho em dois 

capítulos. Dessa forma, no primeiro capítulo abordamos o ensino de literatura e a mediação da 

leitura literária no ensino médio, pois compreendemos que não seria possível propor uma 

didática para o ensino de literatura por meio da escrita e que trate de autoria sem antes dizer da 

leitura literária na escola e de como se dá o processo de formação de leitores em nossa 

sociedade. Já no segundo capítulo tratamos da escrita criativa como instrumento possível na 

construção da autoria e na formação do leitor durante essa fase de aprendizagem.  
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Desse modo, o primeiro capítulo ao abordar o ensino de literatura e sua relevância no 

processo de formação do leitor está subdividido em dois tópicos de discussão intitulados: A 

escola no processo de formação do leitor e Práticas de letramento e a escolarização da 

literatura. Assim, principiamos por apresentar um panorama histórico acerca da formação do 

leitor na sociedade brasileira mediada pela instituição escolar. Nessa primeira parte procuramos 

mostrar que no Brasil somos marcados por ausências que relegam à escola o papel de 

desenvolver nos sujeitos o hábito e também o gosto pela leitura literária. A escola é, portanto, 

a principal responsável pela formação de leitores em nossa sociedade. 

Por essa razão, buscamos compreender como se deu a construção e o desenvolvimento 

desse ambiente em nosso país bem como as práticas e condições de formação de leitores que 

nortearam a educação formal, principalmente no que diz respeito ao ensino de literatura. Nesse 

viés, as discussões desenvolvidas no primeiro tópico se constroem à luz de teóricos como: 

Regina Zilberman (2012), Maria Luiza Bretas (2014), Eliane Yunes (1995), Tereza Colomer 

(2007), Louis Althusser (1970), Pierre Bourdieu (1992), dentre outros.  

O segundo tópico abordado no primeiro capítulo, intitulado “Práticas de letramento 

literário e a escolarização da literatura”, procura apresentar e discutir os conceitos de 

letramento nas perspectivas de Magda Soares (2014) e Brian V. Street (2014). Outro conceito 

desenvolvido nessa parte do trabalho trata da escolarização da literatura, quando a escola se 

apropria desse conhecimento e este passa a ser conteúdo escolar por meio de processos de 

pedagogização e didatização. 

A partir das informações apresentadas procuramos observar os métodos de ensinar 

literatura no ensino médio e verificar se por meio destes a escola consegue formar leitores 

competentes e proporcionar seu desenvolvimento de autoria. Buscamos ainda discutir 

elementos importantes, quando nos referimos ao ensino formal de literatura, como as políticas 

públicas pró-letramento e o campo de luta que compreende o currículo escolar. 

A partir das ideias de leitor como co-produtor da obra literária, apresentadas pelos 

estudos da recepção começamos o segundo capítulo, em seguida discutimos sobre a escrita 

criativa como uma estratégia no processo de formação do leitor e na construção da autoria. 

Subdividida em quatro tópicos, essa segunda parte do trabalho propõe de modo mais direto 

pensar o ensino de literatura nos anos finais escolares pelo viés da prática como forma de 

promover a continuidade do processo de formação do leitor e de sua manutenção no universo 
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da literatura.  

O primeiro tópico intitulado “Um olhar sobre o leitor em formação”, aborda os 

conceitos da estética da recepção, que apresenta o leitor como “co-autor” da obra literária. 

Nessa perspectiva, tratamos da importância do leitor como parte fundamental na construção de 

sentidos da obra literária e também da relevância da recepção literária no ensino médio. Nesse 

tópico recorremos aos estudos de Umberto Eco (1988), Regina Zilberman (1989), Hans Robert 

Jauss (1994), Wolfgang Iser (1999), Hans Kugler (1987) e outros. 

O segundo tópico intitula-se “A escrita criativa em contexto escolar: Uma possibilidade 

no processo de formação do leitor” e apresenta a escrita em sua dimensão política. O tópico 

discute a escrita como possibilidade no ensino de literatura e como esta pode atuar no processo 

de formação do leitor.  A perspectiva adotada é defendida, principalmente, à luz de teóricos 

como Roland Barthes (2008), Jacques Ranciére (1995) e Mikhail Bakhtin (2010). 

Outro ponto relevante abordado no segundo capítulo está no tópico: “O aluno-autor: A 

escrita criativa e os caminhos na construção da autoria”. Nesse contexto, tratamos 

principalmente dos conceitos de autoria sob as perspectivas de Foucault (2002), Roland Barthes 

(1984) e Bakhtin (2010). Ainda, discutimos as possibilidades de construção de autoria dos 

alunos do ensino médio por meio da escrita criativa, caso estes possam tornar-se escreventes 

durante o processo de formação do leitor, em função de sua consciência criativa, que é crítica, 

diferentemente da intenção de quando a escrita criativa é realizada no ensino fundamental cujo 

intuito é de explorar o caráter lúdico desse exercício. 

Por fim, no último tópico de discussão abordado no trabalho, intitulado: “O papel do 

professor no processo de formação do leitor e do aluno-autor”, pretendemos encerrar essa 

dissertação pensando o papel do professor, o principal mediador da leitura literária e 

possibilitador das práticas de escrita, haja vista ser a escola, como já apontamos anteriormente, 

considerada o principal lugar responsável no processo de formação dos leitores. Assim, 

buscamos atar as duas pontas deste trabalho, que se inicia observando a instituição escolar e se 

encerra numa das personagens centrais desse processo vinculados a esse ambiente, o professor. 

Para que, desse modo, possamos chegar à resposta da pergunta que direciona essa dissertação 

e assim afirmar que a escrita criativa pode atuar efetivamente na formação do leitor enquanto 

aluno do ensino médio para que esse processo não seja interrompido, ou mesmo abandonado, e 

possibilitar ainda o desenvolvimento de autoria dos secundaristas.  
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Diante do exposto, a justificativa para o desenvolvimento desta pesquisa está na 

relevância de seus objetos de estudo, a escrita criativa e a formação do leitor em ambiente 

escolar. Além disso, justifica-se também pela importância de seu objetivo, promover uma 

discussão que fundamente as práticas de escrita criativa como estratégia para a continuidade do 

processo de formação do leitor durante o ensino médio proporcionando assim condições para o 

desenvolvimento de sua autoria.  

Afinal, é essencial que os alunos permaneçam vinculados ao universo da leitura e da 

escrita mesmo quando não estiverem mais sob a tutela de seus professores, a fim de que estes 

saibam ler as coisas do mundo de modo a perceber não apenas a beleza, mas enxergar 

criticamente a alienação, as mazelas sociais estando conscientes do lugar que ocupam nessa 

sociedade. Ademais, que possam ser autores do próprio existir servindo-se da escrita como 

instrumento para reagir contra o que lhes oprimir e assim ter meios de mudar sua condição. 

Pois, a literatura é um modo sensível de compreender as coisas do mundo e nos torna mais 

humanos na medida em que o que nos diferencia dos outros seres vivos é, principalmente, a 

nossa capacidade de criar. 
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CAPÍTULO I 

 

1.1. A escola no processo de formação do leitor 

 

Se, por e não sei que excesso de socialismo ou 

barbárie, todas as nossas disciplinas devessem ser 

expulsas do ensino, exceto uma, é a disciplina literária 

que devia ser salva, pois todas as ciências estão presentes 

no monumento literário. 

(Roland Barthes) 

 

Levando em conta os últimos acontecimentos que prevêem mudanças complexas na 

estruturação do ensino médio no Brasil, afirmamos a importância da literatura como 

componente curricular nessa fase da educação básica. Pois por meio da linguagem literária o 

aluno pode acessar universos múltiplos, inventar e transformar realidades, experimentar 

situações, expandir seu olhar, dar novo acabamento às coisas do mundo, desenvolver seu senso 

crítico e ampliar sua autonomia.   

Sobre a importância da literatura afirma Vieira (2008, p.2) “Seja no papel de escritor ou 

de leitor, a literatura possibilita ao homem a expansão de seu potencial criador e imaginativo, 

satisfazendo sua necessidade de ficção”. Sendo assim, ciente da relevância desse campo do 

conhecimento, este primeiro tópico de discussão procura responder as seguintes questões: 

Como a escola, principal agente mediador no processo de formação de leitores no Brasil, tem 

desenvolvido sua função ao longo da história de nosso país? A escola tem sido eficiente em seu 

papel de formar leitores competentes? 

A fim de encontrar as respostas dessas perguntas que principiam a solução da questão 

motivadora desta pesquisa – em que medida a escrita literária, no ensino médio, pode atuar no 

processo de formação do leitor e garantir que esse não seja interrompido?– procuramos analisar 

a construção da sociedade brasileira em relação à formação de leitores e a ausência que marca 

essa comunidade, que faz com que a escola seja a responsável por desenvolver nos indivíduos 

as práticas, os hábitos e também o gosto pela leitura. Para tanto, foi necessário abarcar 

historicamente como se deu o desenvolvimento desse ambiente. 

É fato que se os objetivos do ensino fundamental tivessem logrado êxito, os alunos no 

ensino médio seriam leitores competentes em uma comunidade letrada, haja vista que formar 

leitores proficientes é o objetivo maior dos ciclos que compõem os nove primeiros anos da 
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educação básica. Não desconsideramos os méritos até então alcançados e todas as lutas travadas 

para a formação de leitores durante os primeiros anos escolares. Entretanto, dadas as condições 

da sociedade brasileira é compreensível que esse objetivo nem sempre seja alcançado. Desse 

modo, devemos considerar que a formação de leitores no ensino médio também deve prevalecer 

enquanto objetivo, que esse é um processo contínuo quando nos referirmos ao ensino de 

literatura, e não compactuar com sua interrupção abrupta nessa fase.  

É evidente que ao tratarmos da leitura literária falamos de uma atividade complexa, o 

próprio ato de ler, no sentido geral, não se limita a uma única direção. É uma ação de percepção, 

de assimilação e de memorização dos signos em que o leitor não assume uma posição passiva, 

acontecendo em uma troca que envolve o tripé: autor, texto e leitor.  Desse modo, sobre o ato 

de ler afirma Eliane Yunes (1995): 

O ato de 1er é um ato da sensibilidade e da inteligência, da 

compreensão e de comunhão com o mundo; lendo, expandimos o estar 

no mundo, alcançamos esferas do conhecimento antes não 

experimentadas e, no dizer de Aristóteles, nos comovemos 

catarticamente e ampliamos a condição humana. (YUNES, 1995, p. 

185). 

À afirmação de Yunes acrescentamos ainda que ler é, antes de tudo, produzir sentido. 

Ao entrar em contato com determinado texto por meio da leitura, o sujeito que o faz coloca em 

ação todo o seu conhecimento de mundo, experiência do vivido, e traz à tona ainda um conjunto 

de memórias das leituras precedentes e elementos culturais que carrega. Essa relação construída 

entre autor, texto e leitor amplia e torna evidente as múltiplas vozes e os múltiplos sentidos do 

texto. 

Atualmente em nossa sociedade a importância da leitura literária é, de certo modo, 

reconhecida por todos e também possui seu lugar garantido nos documentos que direcionam a 

educação, a saber: LDB, PCN, OCEM, e Matrizes de Referência Curricular. Nesse viés, desde 

o Brasil Colônia até os dias atuais, o contato com os conhecimentos acerca da literatura e as 

práticas de leitura se dá principalmente por intermédio da escola. Conhecimentos esses que se 

estabeleceram como bens culturais e de direitos fundamentais do ser humano, como justifica 

Antônio Candido (1995, p. 256). 

A literatura corresponde a uma necessidade universal 

que deve ser satisfeita sob pena de mutilar a personalidade, 

porque pelo fato de dar forma aos sentimentos e a visão do 

mundo ela nos organiza, nos liberta do caos e, portanto nos 
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humaniza. Negar a fruição da literatura é mutilar a nossa 

humanidade. (CANDIDO,1995, p.256). 

Apesar de uma defesa apaixonada, esta é de fato legítima no que trata da libertação. 

Pois, em sua obra Ler é preciso, Maria Luiza Bretas (2014, p.28) aponta os estudos de Jouve 

(2002, p.108) ao observar a influência das obras editadas pelos iluministas envolvendo a 

mudança de pensamento e comportamento que estas tiveram sobre os franceses, levando-os ao 

desenvolvimento da Revolução Francesa, considerando que “a leitura é uma experiência de 

libertação, quando por um lado ela desprende o leitor de suas dificuldades da vida real e, por 

outro, auxilia-o renovando sua percepção de mundo”. Nesse sentido, o autor reafirma a 

perspectiva de Jauss (1994) de que estão na “fruição estética” a capacidade e o poder libertador 

da leitura literária. 

Assim, dizer sobre o poder libertador da leitura literária é, antes de tudo, afirmar que 

esta promove impactos no leitor. Segundo as ideias propostas por Jouve (2002) e destacadas 

por Bretas (2014), esse impacto pode ocorrer sob duas perspectivas: a primeira por meio de 

leituras que influenciam de modo concreto no leitor, transformando seus comportamentos e 

ações contíguas e pode afetar diretamente tanto o sujeito quanto o coletivo. E a segunda, cujo 

impacto é aquele que se pretende enquanto distração e divertimento, ou ainda, aquele relativo 

ao prazer do texto proporcionado pela leitura literária. 

Evidentemente que se existe um poder capaz de libertar por meio da leitura literária, seu 

domínio também simboliza poder. Indubitavelmente, o ato de ler é ainda símbolo de poder em 

nossa sociedade, pois a leitura e a escrita são capazes de subdividir, elevar ou rebaixar uma 

nação segundo seu índice de analfabetismo e diferenciar os sujeitos que a constituem. No Brasil, 

leitura e escrita determinam os sujeitos ao torná-los pertencentes a grupos de letrados ou não 

letrados, escolarizados ou não escolarizados, alfabetizados ou não alfabetizados. E infelizmente 

resta a exclusão social aos sujeitos que não tiveram garantidos os direitos de pertencer aos 

grupos que adquiriram domínio sobre a leitura e a escrita. 

Por conseguinte, tal exclusão impede que o sujeito tenha voz na sociedade e possa 

manter garantidos os seus direitos enquanto cidadão. O fato é inconteste e foi elemento de 

discussão em diversas pesquisas e representações, até mesmo em obras literárias, como em 

passagens do livro “Vidas Secas” de 1938, de Graciliano Ramos, romance que denuncia em 

vários momentos as relações de poder entre alfabetizados e analfabetos, entre aqueles que 

possuem o domínio da leitura, e, portanto da norma culta da linguagem, e aqueles que não 
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tiveram acesso a esta. Como na cena do capítulo três, em que Fabiano, personagem central do 

romance, é preso por não conseguir se explicar ao soldado amarelo. “Então mete-se um homem 

na cadeia porque ele não sabe falar direito? [...] Nunca vira uma escola. Por isso não conseguia 

defender-se, botar as coisas nos seus lugares”. (RAMOS, 2015 p. 35). 

 Relaciona-se, portanto, a escola com o domínio da leitura e da escrita. Esse ambiente 

torna-se, em nossa sociedade, o responsável por tal conhecimento, ao passo que será também o 

mantenedor do status quo. Nesse sentido, se pensarmos tanto a construção de nossa sociedade 

quanto o sistema educacional brasileiro historicamente será possível perceber uma série de 

ausências que evidenciam certo descaso quanto à preocupação em incluir todo o corpo social 

nesse universo letrado. 

 Em Leitura e realidade brasileira, Ezequiel Silva (2011, p.102) afirma que a sociedade 

brasileira “foi sedimentada por uma noção de falta” e delegou à escola a responsabilidade de 

desenvolver as práticas de leitura. Essa noção, defendida pelo autor, trata de ausências pontuais 

que marcam nossa sociedade como aquela que não desenvolveu em seus cidadãos o gosto ou 

mesmo o hábito da leitura. Para o autor, podem-se destacar nesse sentido a falta de livrarias, 

bibliotecas públicas, dificuldade de acesso às obras literárias em razão do preço e, por fim, a 

não atuação da família no incentivo à leitura. Assim, podemos afirmar que somos seres 

construídos também a partir de nossas relações históricas e sociais bem como que as condições 

a nós dadas determinarão se seremos ou não leitores.  

Entretanto, vivemos em um Estado democrático, e é, portanto, coerente que exista um 

ambiente para garantir a formação de leitores e também ser responsável pelo acesso ao livro. 

Pois dessa forma podemos dizer da democratização do ensino e da leitura, afinal a escola é, 

segundo a Lei 9.394/96, que trata das Diretrizes e Bases da Educação Nacional, o lugar onde 

todos têm direito de acesso a esses conhecimentos e bens culturais de formação humana. 

Contudo, se a escola é responsável por formar leitores e nossa sociedade é constituída 

de cidadãos que, em sua maioria, não desenvolveu o hábito da leitura, não se trata apenas de 

dizer que a escola fracassou em seu papel. Como afirma Regina Zilberman (2012, p.9) na 

apresentação de seu livro A leitura e o Ensino da Literatura: “A escola é o lugar onde se aprende 

a ler e a escrever, conhece-se a literatura e desenvolve-se o gosto de ler, porém a escola, no 

Brasil, detém uma importância cultural que, muitas vezes, só é percebida quando ela falha”. 
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Todavia, outras razões contribuem ainda para a ausência de um hábito de leitura no cotidiano 

dos brasileiros.  

Nesse sentido, percebemos essas razões ao constatamos que em um passado não muito 

distante, no Brasil a maioria da população era de analfabetos, e agregarmos a esse fato uma 

evolução tecnológica acelerada que torna bens de cultura de massa e meios de comunicação 

alienantes mais populares e de modo superior ao avanço da educação. Dessa forma, o resultado 

é que nesse processo em que a população deveria deixar a condição do analfabetismo e se tornar 

uma população letrada, e porque não erudita, no Brasil ocorre uma ruptura que leva os sujeitos 

do analfabetismo a uma cultura de massa. Em oposição a esse fenômeno está a escola que passa 

a ser, provavelmente, o único lugar onde o sujeito pode conhecer e ter acesso a saberes da 

cultura. Ademais, sobre o fato de não sermos uma sociedade de leitores Eliane Yunes (1995, p. 

186) destaca ainda que: 

A prática leitora nas sociedades contemporâneas não 

corresponde, via de regra, senão ao uso estrito imposto pela sociedade 

de massas. Lemos anúncios, quadros de indicação óbvia, como "saída”, 

"é proibido fumar" e mesmo assim saímos pela entrada e fumamos onde 

não é permitido. Uma advertência menos corrente não é sequer 

assimilada pelo olhar que decifra as letras: "aguarde em fila única" e lá 

estamos nos atropelando em balcões a necessitar de cordas que nos 

encurralem para proceder conforme a indicação. (YUNES, 1995, p. 

186). 

Desse modo, se existem problemas mesmo em relação às leituras cotidianas, como 

vimos, são vários os motivos e as ausências que nos constituem como uma sociedade sem o 

hábito da leitura literária, pois, como dito, nossas ações de leitura são, em maioria, mediadas 

pela escola. Nesse viés, se o que essa instituição faz é apenas ensinar a decodificar, o letramento 

não é alcançado e isso nos torna leitores incompetentes até para os empregos mais simples da 

linguagem. Contudo, mesmo com o empenho da escola e após dois séculos de criação da 

imprensa régia no Brasil e posteriormente o desenvolvimento dessa atividade, possibilitando a 

publicação e circulação de livros no país, a prática de leitura e, por sua vez, a formação de um 

público leitor não se firmaram de modo satisfatório. 

Diante do exposto, é válido apontar os dados do último relatório do Instituto Pró-Livro, 

que realizou entre 2015 e 2016 a pesquisa “Retratos da Leitura no Brasil”, apresentando o perfil 

do leitor brasileiro e comprovando que 44% da população não leem e destes cerca de 30% 

jamais adquiriram um livro. O que mais chama a atenção é que mesmo sendo a escola o local 



23 

 

 

designado para se aprender e se construir o hábito de ler, esta aparece em segundo lugar como 

espaço onde as pessoas afirmam ter contato com a leitura e com o livro. Outro fato importante 

a se considerar, segundo a pesquisa, é que as obras mais lidas, pela porcentagem que se diz 

leitora, se constituem de livros como a Bíblia e outras obras religiosas. Desse modo, podemos 

continuar afirmando que não constituímos uma sociedade de leitores no que diz respeito à 

literatura e a apreciação estética. 

Ainda assim, a pesquisa “Retratos da Leitura no Brasil” (2016) aponte dados 

importantes e que vislumbram uma evolução valiosa sobre a escolaridade do brasileiro, pois, 

segundo os resultados da análise, houve “um aumento da escolaridade média da população, 

com uma redução na proporção de analfabetos e indivíduos com escolaridade até o ensino 

fundamental I e aumento da proporção de brasileiros com ensino superior e, sobretudo ensino 

médio” (p. 127). Todavia, não podemos nos enganar diante do fato de que quantidade não é 

sinônimo de qualidade, haja vista que a pesquisa deixa claro que “apesar do percentual da 

população alfabetizada funcionalmente ter passado de 61% em 2001 para 73% em 2011, apenas 

um em cada 4 brasileiros domina plenamente as habilidades de leitura, escrita e matemática”. 

(2016, p. 127). Ou seja, o aumento da escolaridade média da população brasileira teve um 

caráter mais quantitativo (mais pessoas alfabetizadas) que qualitativo (do ponto de vista do 

incremento na compreensão leitora). 

Sobre a pesquisa do Instituto Pró-Livro é necessário pontuar ainda que mesmo que os 

sujeitos mais escolarizados leiam mais que os menos escolarizados em relação a todos os tipos 

de leituras abordados na pesquisa, conforme apontam os resultados, um dado a nos interessar 

“é o aumento da importância dos livros lidos por iniciativa própria em relação aos indicados 

pela escola, mesmo entre os estudantes” (2016, p.27). Isso nos deixa frente a um paradoxo em 

relação à escola e ao seu papel na formação de leitores, pois os que permaneceram por mais 

tempo nesse ambiente possuem o hábito de leitura com maior frequência, entretanto, a iniciativa 

no ato de ler, principalmente literatura, não tem ocorrido por influência da escola, mas sim por 

ações individuais.  

A partir de então é preciso entender o porquê de a instituição escolar não lograr êxito 

em sua tarefa no que diz respeito à formação de leitores haja vista que parte considerável de 

nossa sociedade não desenvolveu o hábito de consumir literatura. Afinal, o que parece é que a 

escola ao ensinar a ler, no sentido mais restritivo do termo, possibilitou que os sujeitos, por 

vontade própria ou qualquer outra razão que o valha, tivessem competência para a leitura 
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literária, já que para usufruir desse bem é preciso ser alfabetizado, mas não tem sido a escola a 

mediadora do encontro entre os cidadãos e a literatura. 

Assim, segundo Regina Zilberman, (2012, p. 8) em suas pesquisas sobre o ensino de 

literatura e a formação do leitor, afirma que “sem o panorama histórico, torna-se mais difícil 

compreender porque a difusão da leitura vem se mostrando problemática ou por que as 

mudanças, se efetivamente a desejamos, precisam ser realizadas levando em conta o quadro até 

pouco tempo desconhecido”. Assevera ainda a autora: 

A relevância do enquadramento histórico, evidenciando as 

bases econômicas e ideológicas de um programa de valorização da 

leitura como aprendizagem e consumo de materiais transmitidos por 

intermédio da escrita, reside no fato de que impede um posicionamento 

ingênuo ou enganador a respeito do assunto. (ZILBERMAN, 2012, p. 

8).  

Seguindo a perspectiva metodológica adotada por Zilberman (2012) em seus estudos, 

buscaremos também aqui compreender o panorama histórico que cerca a escola e seu papel na 

formação do leitor em nossa sociedade. Nesse sentido, é fato que não há um ser humano que 

não reconheça a necessidade da educação para o desenvolvimento de um país.  

Contudo, se observarmos a história do ensino escolar no Brasil será possível perceber 

que as necessidades resultantes na criação de escolas no país tupiniquim não partiram de uma 

preocupação social com o desenvolvimento. Mas sim para garantir a supremacia e a 

manutenção de privilégios da classe dominante, fazendo questão de importar os modelos 

europeus e norte-americanos de ensino tanto para a colônia quanto após a independência e na 

modernidade. Desse modo, a educação escolar foi por muito tempo utilizada como instrumento 

de reforço dos desníveis sociais. Sendo assim, sustentada por bases ideológicas segregacionistas 

não havia como, nem intenção, de que por meio da instituição escolar fosse construída uma 

sociedade cujos hábitos de leitura pudessem tornar sua população crítica e autônoma. 

Nesse sentido, a leitura documental e historiográfica da educação brasileira nos informa 

que o primeiro modelo de educação importado para essas terras chegou ainda durante o período 

colonial, entre 1549 e 1822. Esse espaço de tempo pode ser também dividido em dois momentos 

distintos: entre a educação jesuítica (cerca de 1550 - 1760) e o ensino ocasionado pelas reformas 

promovidas por Marquês de Pombal, após a saída dos jesuítas, por volta de 1759.  Sabe-se que 

aproximadamente quinze anos após a criação da companhia de Jesus foi que teve início a 

educação jesuítica em terras brasileiras, ou seja, cerca de 1550. E assim que chegaram à colônia, 
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os inacianos principiaram a tarefa que lhes tinha sido destinada pela Coroa portuguesa e 

começaram o processo de catequização dos ameríndios.  

A fim de superar as questões linguísticas ainda no primeiro século de colonização foi 

necessário que os jesuítas estudassem com afinco o Tupi, a essa questão dedicou-se 

principalmente o padre José de Anchieta, chegando a formular “a primeira gramática 

brasileira”, uma cartilha em que sistematizou e descreveu uma “nova” língua, tomando por base 

o modelo estrutural do latim, como era de costume na época. Desse modo, constituiu-se uma 

espécie de catecismo bilíngue, obviamente privilegiando e estimando os valores cristãos e 

destituindo, de modo pejorativo, os hábitos indígenas.  

   Sobre esse primeiro modelo de ensino em terras brasileiras e suas consequências afirma 

 Amarilio Ferreira Jr em História da Educação Brasileira: da Colônia ao Século XX (2010): 

“Os catecismos jesuíticos do século XVI se constituíram num 

instrumento de duplo significado: de um lado, possibilitavam o 

aprendizado das primeiras letras tanto no português quanto no tupi, isto 

é, transformaram-se em “cartilhas” que eram utilizadas como material 

didático do processo pedagógico desenvolvido no âmbito das casas de 

bê-á-bá, embriões dos futuros colégios da Companhia de Jesus e, do 

outro, veiculavam a concepção de mundo da chamada “civilização 

ocidental cristã” por meio da violência simbólica contra os elementos 

estruturais da cultura ameríndia.” (JR. FERREIRA, 2010, p.21).  

Ainda sobre a educação jesuítica é imprescindível dizer que esta não era direcionada 

apenas ao trabalho da catequização indígena, mas sim que esse foi seu primeiro dever. Contudo, 

com o tempo outra necessidade surgiu e os jesuítas tornaram-se responsáveis também pelo 

ensino e pela educação dos filhos dos donos de engenho, algo que ganhou lugar de maior 

importância em detrimento da obra catequética. Nesse momento, a escola secundária de 

humanidades já se responsabilizava por ensinar não somente gramática latina, mas também 

filosofia e retórica, disciplina composta principalmente de textos literários formadores da 

tradição canônica ocidental. Sobre essa transformação no foco do ensino assevera Romanelli 

(1986): 

A obra de catequese, que, em princípio, constituía o objetivo 

principal de presença da Companhia de Jesus no Brasil, acabou 

gradativamente cedendo lugar, em importância a educação da elite. E 

foi com esta característica que ela se firmou durante o período em que 

estiveram presentes no Brasil os seus membros e também com essa 

mesma característica que ela sobreviveu a própria expulsão dos jesuítas, 

ocorrida no século XVIII. Dela estava excluído o povo e foi graças a 

ela que o “Brasil se tornou, por muito tempo, um país da Europa”, com 
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os olhos voltados para fora, impregnado de uma cultura intelectual 

transplantada, alienada e alienante. (ROMANELLI, 1986, p.35). 

A fala de Romanelli (1986) ao tratar da mudança em relação à educação jesuítica, que 

substitui o projeto de catequização dos indígenas em detrimento da educação dos filhos da elite 

residente na colônia, mostra que na medida em que a colonização e ocupação violenta do 

território brasileiro avançavam, as populações indígenas eram dizimadas e aos poucos 

desapareciam. Desse modo, já na segunda metade de século XVII o ensino dos jesuítas era 

praticamente todo dedicado à formação da elite colonial. E assim surgem as bases da educação 

brasileira, marcadas pela junção de dois pilares que a constituirão até a contemporaneidade: o 

oligarquismo e a segregação. 

Ademais, após a segunda metade do século XVIII e em meio a um cenário de crises 

políticas e econômicas vivenciadas por Portugal é que Sebastião José de Carvalho e Melo, 

popularmente conhecido como Marquês de Pombal, assumiu a condição de primeiro ministro 

de D. José I. Durante o governo do Marquês, ele tratou de expulsar os jesuítas e promover uma 

reforma educacional, que por sua vez não modificou os conteúdos adotados pelos jesuítas nem 

sua metodologia. É evidente que não poderia ser diferente se pensarmos que a expulsão dos 

jesuítas levou consigo os professores, e que os mestres remanescentes foram formados por 

aqueles expulsos, portanto seguidores de seus ensinamentos. 

A partir do século XIX, e já após nossa independência política, o Brasil continuou com 

o mesmo modo de produção e sistema político que vigorou no passado colonial. Dessa forma, 

no campo da educação tornou-se perceptível uma dicotomia conflitante entre as conhecidas 

artes liberais (voltadas para a educação política) e as artes mecânicas (essas tratam da instrução 

para o trabalho). As primeiras destinadas aos filhos dos senhores, cuja formação humanística 

permanecia ancorada na filosofia e na retórica produzindo uma aristocracia agrária, classe 

dominante no Brasil, cujos membros recebiam uma formação clássica e tornavam-se 

“doutores”, Bacharéis geralmente em Medicina ou Direito, títulos de fundamental importância 

para o lugar que ocupavam na sociedade. Já as segundas, as artes mecânicas, salvo raras 

exceções, passaram a ser desenvolvidas apenas tardiamente, pois até então o Brasil vivia sob o 

regime escravocrata, que apenas “adestrava” o trabalhador por meio da selvageria. E assim, aos 

escravos o único tipo de aprendizagem destinado era a violência física. 

Sob esse viés e considerando a política educacional do Brasil Império, mesmo que nesse 

período tenha sido outorgada uma lei que determinava que as escolas primárias e gratuitas 
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fossem direito de todo cidadão, em razão de questões econômicas a lei não foi cumprida. Assim, 

é fato que a maioria da população brasileira, incluindo escravos, até mesmo porque esses não 

eram considerados cidadãos pela primeira Constituição de 1824, foi totalmente excluída da 

educação durante a vigência desse regime. Diante desse fato, a fruição das obras literárias e de 

outros bens da cultura estava ainda restrita à educação dos “bens nascidos” de nossa sociedade. 

Desse modo, as elites econômicas que governavam o Brasil durante o Império impossibilitaram 

e negligenciaram a instrução para o povo em geral. Pois, segundo dados apontados por Amarílio 

Ferreira Jr. (2010, p. 74), após o fim do período escravocrata no Brasil, apenas 1,3% da 

população frequentava a escola primária.  

 Além disso, mesmo com sua ascensão, a República não foi capaz de sobrepujar o perfil 

elitista e excludente de nossa educação, herança que, como foi possível observar, perpassa 

desde o século XVI até o século XIX e ainda apresenta resquícios e cicatrizes nos dias atuais. 

A esse respeito Florestan Fernandes (1966) assevera que “a exigência da instrução primária 

obrigatória, universal e gratuita ficou no papel e os problemas da educação popular não foram 

resolvidos, nem mesmo enfrentados, através das escolas primárias”. (FERNANDES, 1966, p. 

75). 

 Entretanto, com a transição que marcou a sociedade a partir das primeiras décadas do 

século XX, transformando o panorama agrário em urbano-industrial, houve uma necessidade 

econômica e social de escolarizar os filhos das classes populares. Assim, de forma lenta e 

gradual se deu essa escolarização visando atender as necessidades do capitalismo que avançava 

com a expansão das cidades e construção de novas indústrias e não poderia mais ser construído 

com mão de obra analfabeta. 

Nesse sentido, a expansão da escola pública acabou por se realizar de modo ineficiente 

e negligenciou o aspecto central da educação escolar: os conhecimentos clássicos acumulados 

historicamente pela humanidade, dentre eles a literatura. Afinal, não havia interesse em 

construir uma sociedade de intelectuais, mas sim em ensinar a ler e escrever apenas para 

decodificar e realizar as operações básicas, suficientes para que o trabalhador pudesse operar a 

máquina. 

  Assim, após o fim das oligarquias e durante a primeira fase do governo Vargas, 

período que contava com cerca de dois terços da população brasileira composta por analfabetos, 

o governo provisório adotou algumas medidas em relação à educação, como a criação do 
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Ministério da Educação e Saúde Pública, cujo primeiro responsável foi Francisco Campos. 

Também decretou o fim da laicidade nas escolas públicas primárias, secundárias e normais e 

promoveu uma reforma educacional de caráter nacional. 

 Ainda sobre as medidas adotadas no governo Vargas assevera Amarilio Ferreira Jr 

(2010, p. 64): 

O governo Vargas tinha interesse em fortalecer o Estado 

nacional com aparelhos administrativos e econômicos (empresas 

estatais) que servissem de instrumentos políticos para as 

transformações modernizadoras implementadas pela revolução 

burguesa autocrática, ou seja, que viabilizassem a transição 

autoritária e acelerada entre o agrário e o urbano-industrial. A política 

educacional implementada pelo governo centralizador de Vargas ficou 

conhecida como “Reforma Francisco Campos” e materializou-se por 

meio de um conjunto de decretos emanados do Poder Executivo. (JR. 

FERREIRA, 2010, p. 64). 

 Nesse sentido, a reforma Francisco Campos não modificou a estrutura da educação 

primária e do Curso Normal, destinado a formação de professores, escolas que, apesar das 

várias reformas, existiam desde o século XIX. Contudo, o ensino profissional e a organização 

do ensino secundário como nível de acesso exclusivo ao ensino superior foram as 

transformações relevantes do período. Todavia, não podemos nos esquecer de que o ensino 

secundário ainda permanecia restrito aos jovens oriundos das classes sociais dominantes. Dessa 

forma, o currículo do ensino secundário proporcionava, nessa época e para essa esfera social, 

uma real formação tanto nas artes literárias quanto nas matérias científicas, mas não alcançava 

a maioria da população.  

 Além disso, ainda no início da era Vargas, um acontecimento marcante para a história 

da educação no Brasil defendendo uma ideia a frente de seu tempo foi o “Manifesto dos 

Pioneiros da Escola Nova”. Em meados de 1932, endereçado ao povo e ao governo, o manifesto 

redigido por Fernando de Azevedo e assinado por outros 25 intelectuais definiu a educação como 

“uma função essencialmente pública” e pregou pela escolaridade de todas as crianças de 7 a 15 anos, 

no âmbito de uma escola única e com formação igualitária para todos. O texto do manifesto defendia 

ainda: 

A laicidade, gratuidade, obrigatoriedade e coeducação são 

outros tantos princípios em que assenta a escola unificada e que 

decorrem tanto da subordinação à finalidade biológica da educação de 

todos os fins particulares e parciais (de classes, grupos ou crenças), 

como do reconhecimento do direito biológico que cada ser humano tem 
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à educação. A laicidade, que coloca o ambiente escolar acima de 

crenças e disputas religiosas, alheio a todo o dogmatismo sectário, 

subtrai o educando, respeitando-lhe a integridade da personalidade em 

formação, à pressão perturbadora da escola quando utilizada como 

instrumento de propaganda de seitas e doutrinas. A gratuidade 

extensiva a todas as instituições oficiais de educação é um princípio 

igualitário que torna a educação, em qualquer dos seus graus, acessível 

não a uma minoria, por privilégio econômico, mas a todos os cidadãos 

que tenham vontade e estejam em condições de recebê-la. Aliás, o 

Estado não pode tornar o ensino obrigatório sem torná-lo gratuito. A 

obrigatoriedade que, por falta de escola, ainda não passou do papel, nem 

em relação ao ensino primário, e se deve estender progressivamente até 

uma idade conciliável com o trabalho produtivo, isto é, até aos 18, é 

mais necessária ainda “na sociedade moderna em que o industrialismo 

e o desejo de exploração humana sacrificam e violentam a criança e o 

jovem”, cuja educação é frequentemente impedida ou mutilada pela 

ignorância dos pais ou responsáveis e pelas contingências econômicas 

(AZEVEDO, 1960, p. 115). 

Embora alguns ideais defendidos pelos pioneiros da escola nova tenham sido efetivados 

apenas com a LDB de 1996, é preciso ponderar que a década de 30 do século XX não foi 

marcada somente pelo embate ideológico entre católicos e liberais pela supremacia no campo 

educacional brasileiro, mas também pelos grandes acontecimentos históricos da época. 

Segundo o historiador Eric Hobsbawm (1995), o século XX, principalmente na primeira 

metade, é classificado como “a era dos extremos”, estando o período marcado pela ocorrência 

de duas guerras mundiais e uma série de revoluções, não nos deixando passar incólumes da 

bipolaridade ideológica entre socialismo e fascismo.  

Sendo assim, após um levante comunista em 1935 realizado pelo Partido Comunista 

Brasileiro, Getúlio Vargas, então presidente, aliado aos fascistas deu um golpe de Estado e em 

1937 estava instaurada a ditadura varguista e fundado o que ficou conhecido como Estado 

Novo, tendo perdurado até 1945. Durante esse período o Ministério da Educação foi chefiado 

por Gustavo Capanema, quem por sua vez promoveu um conjunto de reformas educacionais 

que ficaram conhecidas como “Leis Orgânicas do Ensino”.  

No que se refere ao ensino secundário, a reforma Capanema se diferenciava da reforma 

Francisco Campos quanto à composição do ensino médio, entretanto, segundo Otaíza 

Romanelli (1986), a Reforma Capanema não rompeu com “a velha tradição do ensino secundário 

acadêmico, propedêutico e aristocrático” (ROMANELLI, 1986, p. 157). Nesse sentido, a educação 

básica continuava sendo elitista e para poucos, até porque era o bilhete de passagem para o ensino 

superior.  
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Ainda sobre a reforma Capanema, um dos fatores que chama a atenção em relação às 

Leis Orgânicas é que essas não só tornaram evidente como legitimaram a existência de uma 

escola para ricos e uma escola para pobres, ou seja, nesse momento foi consagrada a dualidade 

entre educação propedêutica e instrução para o mundo do trabalho. Essa divisão foi obviamente 

determinada por meio da posição social do aluno e sua respectiva necessidade. Entretanto, por 

razão de a duração dos cursos que pretendiam formar mão de obra ser muito longa, em torno 

de seis anos, as propostas trazidas pela reforma Capanema fracassaram. 

A partir de então, a burguesia industrial ascendente apresentou ao governo uma proposta 

alternativa de formação profissional qualificada possibilitando a criação de um sistema de ensino 

técnico paralelo, mantido pelos sindicatos patronais, para que formassem os trabalhadores segundo as 

necessidades da indústria e do comércio. Sendo assim, em 1942, foi publicado o Decreto-lei nº4.048 

criando o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI). Cerca de quatro anos depois, 

nascia por meio do Decreto-lei nº8.621 o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (SENAC). 

Desse modo, o conhecido “Sistema S” acabou por se transformar na maior rede de escolas 

profissionais do Brasil. Sobre esse fato Otaíza Romanelli (1986, p. 169) afirma que, “as escolas de 

aprendizagem (profissional) acabaram por transformar-se, ao lado das escolas primárias, em escolas 

das camadas populares”. 

Portanto, com o binarismo imposto na existência de escolas determinado pelas classes sociais, 

o binômio que marca a história da educação brasileira pautado no elitismo e na exclusão conservava-

se como traço característico desse sistema educacional. E, além disso, o Estado Novo, mantendo a 

lógica dos regimes políticos ditatoriais da época, fez da escola um aparelho de reprodução e 

propagação da ideologia dominante no âmbito do governo, pois determinava que o ensino 

secundário difundisse uma ideia política acentuada em termos de patriotismo e nacionalismo de 

caráter fascista. 

Diante do exposto, é fato que o Brasil deixou de ser um país carente de escolas muito 

tardiamente, o que incidiu diretamente na construção de uma sociedade não leitora, pois somente a 

partir da década de 70, ou seja, segunda metade do século XX, é que a escola passou a ser efetivamente 

acessível às classes populares. Entretanto, a ideia de um sistema educacional baseado na quantidade 

foi uma medida que não fugiu de modo algum à regra geral da lógica que sustentou a história da 

sociedade brasileira. Até porque a expansão quantitativa da escola pública obrigatória de 8 séries não 

se concretizou a partir de um ensino fundamentado nos conhecimentos clássicos. Nesse sentido, 

assevera ainda Teresa Colomer (2007, p. 21): 
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Os estudos sobre a relação entre adolescentes e leitura têm dado 

resultados sistematicamente abaixo do projeto social de alfabetização. O 

fracasso da educação leitora da população foi considerado de tal magnitude, 

que já a partir da década de 1960 começou-se a dar sinais de que o modelo 

educativo, que havia sido concebido para os setores minoritários da 

população, resultava inoperante e ineficaz para enfrentar uma escola de 

massas. (COLOMER, 2007, p.21). 

A partir de então, o regime militar desenvolveu as reformas educacionais de 1968, a Lei nº 

5.540 que reformou a universidade, e a de 1971, a Lei nº 5.692 que estabeleceu o sistema 

nacional de 1ºe  2 º  graus. A educação no âmbito do regime militar foi concebida como um 

instrumento a serviço da racionalidade tecnocrática pautado em uma concepção tecnicista da 

educação, método “velho” importado dos EUA. Além disso, o índice de analfabetos entre 15 a 

39 anos de idade ainda era bastante considerável nesse período, conforme afirma Romanelli 

(1986), e com isso demonstrava o fracasso do MOBRAL (Movimento Brasileiro de 

Alfabetização) implementado pelo regime afim de contrapor o movimento de alfabetização 

organizado por Paulo Freire no período anterior ao golpe.  

Outro fator que merece destaque nesse período e que incide no problema da formação 

de leitores no Brasil refere-se à política de formação e remuneração de professores. 

Provenientes do ensino superior noturno, os docentes possuíam uma formação precária tanto 

dos conhecimentos humanísticos mais gerais quanto daqueles referentes às disciplinas que 

ministravam, e, além disso, se encontravam ainda submetidos a uma feroz política de arrocho 

salarial. Indubitavelmente, a somatória dos fatos de uma formação profissional inadequada e a 

mortificação salarial fez surgir uma categoria que não possuía qualquer prestígio profissional e nas 

palavras de Amarilio Ferreira Jr (2010, p.101) “se proletarizou econômica e culturalmente”.  

Ademais, esses fatores também influenciaram na qualidade do ensino público e apesar de 

as crianças advindas das classes populares passarem a ter direito e acesso à escola, estas não tinham 

acesso aos conhecimentos clássicos acumulados pela humanidade. Estes por sua vez permaneciam 

exclusivos para os filhos das elites econômicas e políticas que frequentavam as instituições de 

ensino privadas. Entretanto, nem tudo foi totalmente ruim nesse período, pois advém dele os 

princípios de incorporação de recursos tecnológicos para o desenvolvimento das práticas 

pedagógicas. Sendo assim, a tendência tecnicista é, de certo modo, uma modernização da 

escola tradicional. 

Ainda nesse período, o movimento estudantil liderado pelos universitários significou uma das 

importantes forças contrárias ao regime militar e com o fim da ditadura e por meio das eleições diretas 
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para governadores de estado em 1982, foram suscitados projetos alternativos ao modelo tecnicista 

imposto pelos militares. É evidente que alguns dos pontos apresentados na tentativa de democratizar a 

escola brasileira foram vastamente criticados por setores conservadores e especialmente pela imprensa 

escrita. Por exemplo, “em Mato Grosso do Sul, as eleições para diretores escolares foram atribuídas 

às ideias “subversivas dos comunistas do PCB”. Já em São Paulo, o alvo das críticas foi o ensino de 

História, considerado de influência marxista. (BITTAR, 1998, p. 148). 

É preciso ressaltar ainda que a partir da década de 90 as políticas educacionais ficaram 

condicionadas pela dependência financeira que o Brasil mantinha em relação ao capital financeiro 

internacional (FMI). E mesmo com a LDB de 1996, que trouxe avanços em relação às leis anteriores, 

e ainda que essa década seja marcada pelos projetos de letramento em acessão, pois foi um período em 

que a UNESCO ficou dedicada à alfabetização, os problemas do ensino no Brasil ainda permaneceram 

sob a égide que constitui a educação desde o princípio da formação de nossa sociedade, cujo pilar 

principal se sustenta na manutenção dos privilégios da classe dominante e do status quo. 

Ademais, dada a configuração política da década de 90, apesar da implantação do plano real 

que trouxe certa estabilidade financeira ao país, esse período iniciado com crises e marcado por uma 

política insensível as questões sociais fez o Brasil encerrar o século XX sem solucionar a grande 

questão que assola a escola pública: a qualidade do ensino que oferece as classes populares e com isso 

a impossibilidade de construir uma sociedade efetivamente letrada. Sobre esse fato Amarilio Ferreira 

Jr (2010, p.109) afirma que: 

Em 2000, por exemplo, eram mais de 30 milhões de alunos 

frequentando o ensino fundamental público. Desse contingente de crianças 

matriculadas no ensino obrigatório público de oito anos, três milhões 

eram reprovadas e 27 milhões submetidas a um processo educacional 

miserável do ponto de vista do capital cultural clássico historicamente 

acumulado pela humanidade, pois o desempenho escolar em disciplinas 

como português e matemática indicavam o que alguns estudiosos denominam 

de “formação intelectual indigente”, coroando um século de reformas 

malsucedidas e de políticas educacionais ineficientes. Assim, a educação 

pública brasileira gerou uma situação de segregação cultural e civil da 

maioria absoluta das crianças brasileiras de 7 a 14 anos. Agora, porém, a 

exclusão das classes populares já não se realizava pela ausência da escola, 

uma vez que estava resolvida a questão do acesso; ela manifesta-se pela 

permanência na própria escola, isto é, a escola de Estado não garante a 

aprendizagem efetiva dos conhecimentos essenciais exigidos pelas 

sociedades contemporâneas. (FERREIRA, 2010, p. 109). 

Todavia, é fato que vivenciamos nos primeiros anos deste novo século um avanço fundamental 

no desenvolvimento econômico, que nos levou a galgar posições relevantes e ficar entre as maiores 
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economias do mundo e do mesmo modo um progresso das políticas públicas afirmativas, marcadas 

principalmente por uma frente de governo mais popular. Entretanto, é necessário pontuar que bastou 

um pequeno avanço para que as frentes conservadoras, novamente amparadas pela imprensa nacional, 

subsidiassem um novo golpe e principiassem um retrocesso no que diz respeito à educação pública. 

Desse modo, a partir de uma visão histórica da construção política do sistema educacional 

brasileiro não é nem um pouco surpreendente, ao contrário disso, é até bastante óbvio, que não 

tenhamos construído uma sociedade formada por leitores. Inicialmente, pela dificuldade de inclusão 

da massa, ou seja, da maioria dos cidadãos na escola e posteriormente pela precariedade do ensino 

ofertado para essa parcela da sociedade constituída das classes populares. 

Nesse sentido, temos ainda uma escola construída para funcionar, antes de qualquer coisa, 

como um Aparelho Ideológico do Estado. Assim, a escola é uma instituição, seja ela pública ou 

privada, que está a serviço do Estado. Desse modo, formar leitores autônomos, desenvolver nos 

alunos autoria seria o mesmo que dar ao povo condições de pensar e agir e embora os 

profissionais que atuem na educação, bem como os documentos que sustentam as práticas 

escolares defendam esse princípio, a escola não consegue efetivamente exercê-lo, pois as forças 

ideológicas do Estado impedem-na deixando evidente a contradição que constitui esse lugar. 

Sobre esse fato afirma Althusser (1970): 

Ora, é através da aprendizagem de alguns saberes práticos 

(savoir-faire) envolvidos na inculcação massiva da ideologia da classe 

dominante, que são em grande parte reproduzidas as relações de 

produção de uma formação social capitalista, isto é, as relações de 

explorados com exploradores e de exploradores com explorados. Os 

mecanismos que reproduzem este resultado vital para o regime 

capitalista são naturalmente envolvidos e dissimulados por uma 

ideologia da Escola universalmente reinante, visto que é uma das 

formas essenciais da ideologia burguesa dominante: uma ideologia que 

representa a Escola como um meio neutro. (ALTHUSSER, 1970, p. 66-

67) 

O autor classifica a escola como sendo um dos “Aparelhos Ideológicos do Estado”, e se 

pensarmos no ensino de literatura oferecido por essa instituição compreendemos a razão de não 

termos “evoluído” de modo satisfatório na formação de leitores. Pois o papel ideológico sobre 

a razão de existir da escola está pautado na geração das forças produtivas. Essa ideia é 

fundamental, pois é a partir dela que a classe dominante apresenta a justificativa para a 

existência da escola moderna, como uma fabricante das forças de trabalho. 
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Contudo, a inculcação da ideologia dominante nos sujeitos, ainda que seja aprendida, 

reforçada e perpetuada pela escola não surge nela. A perpetração de tais ideias tem, antes, 

origem na constituição das classes sociais, no centro do próprio Estado e de seus aparelhos. 

Althusser, partindo da tradição marxista, determina o Estado como “uma ‘máquina’ de 

repressão que permite às classes dominantes assegurar a sua dominação sobre a classe operária 

para submetê-la ao processo de extorsão da mais-valia” (quer dizer, à exploração capitalista). 

(ALTHUSSER, 1970, p. 31). 

Ainda sobre a escola como “Aparelho ideológico do Estado”, de acordo com Bárbara 

Freitag (1980), esta “atua no interesse da estrutura de dominação estatal” com a intenção da 

dominação da classe operária, sua condição e a inculcação das ideias burguesas. Essa 

dominação não acontece de modo direto, a partir do emprego explícito da violência, como no 

caso da atuação da força policial, “Aparelho Repressivo do Estado”, mas de maneira camuflada, 

indireta e ideológica, pela ação pedagógica. Esta por sua vez, classificada por Pierre Bourdieu 

(1992) como “uma violência simbólica na medida em que se refere a uma imposição por meio 

de um poder arbitrário ou cultural. Representa, ainda, um sistema de relações de força entre a 

classe dominante e a dominada”. (BOURDIEU, 1992. p. 20). 

Desse modo, o aparelho escolar galga uma posição privilegiada no modo de produção 

capitalista, pois acaba por ser o único, dentre todos os “Aparelhos Ideológicos do Estado”, a 

reiterar a ideologia dominante e a manutenção das relações de produção com o objetivo basilar 

de formação da força de trabalho. Mesmo porque participa ativamente no processo de 

reprodução da divisão social e do trabalho, fazendo com que os indivíduos aceitem 

naturalmente sua condição de explorados, “ou a adquirirem o instrumental necessário para a 

exploração da classe dominada” (FREITAG, 1980, p. 34). 

Sendo assim, para Bourdieu, o sistema educacional preenche duas funções importantes 

para a sociedade capitalista: a reprodução da cultura e a reprodução da estrutura de classes. 

(BOURDIEU, 1992, p. 66). Portanto, a educação escolar, a partir de sua história, configura a 

escola como um ambiente paradoxal, pois na medida em que “inclui” socialmente o sujeito e 

possibilita que este participe ativamente na sociedade, atua como mantenedora do Status Quo, 

ao passo que se engendra como um dos principais aparelhos ideológicos do Estado.  

Nesse sentido, o ensino de literatura e demais bens de cultura permaneceu voltado 

apenas para a educação da elite, não alcançando a parcela pobre da população, e ainda hoje isso 
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é evidente. Pois defende-se uma reforma para o ensino médio que atingirá principalmente as 

escolas públicas, cuja propaganda difunde a ideia de que o aluno termine a educação básica 

preparado para o mercado de trabalho, enquanto que as escolas particulares voltam suas forças 

para a aprovação de seus alunos nas melhores universidades do país. Assim, é possível perceber 

por qual razão a escola, principalmente a pública, não tem formado leitores competentes e não 

assenta a literatura no centro de seu próprio ensino, fazendo com que o perfil do leitor brasileiro 

seja aquele, lamentável, apontado nos dados da pesquisa “Retratos da Leitura no Brasil” do 

Instituto Pró-Livro, já apresentado nesse capítulo. 

É claro que a função da escola incide na preparação do estudante para o mundo adulto 

e suas incongruências, dando-lhe mecanismos necessários, por meio da aquisição de 

conteúdos e da socialização, para uma participação organizada e ativa na democratização da 

sociedade. Assim, segundo Teresa Colomer (2007, p. 30), “Formar alunos como cidadãos 

da cultura escrita é um dos principais objetivos educativos da escola. Dentro desse propósito 

geral, a finalidade da educação literária pode resumir-se a formação do leitor competente 

[...] a escola deve ensinar mais do que literatura, é ler literatura”. 

Enfim, o que procuramos empreender nesse tópico foi traçar um panorama histórico que 

possibilitasse o entendimento das causas de não sermos uma sociedade leitora. Ademais, é 

preciso dizer que a escola é, apesar de controversa, o ambiente responsável pela formação de 

leitores. Portanto, frente ao que foi discutido neste tópico é possível afirmar que, embora seja a 

escola o principal agente mediador no processo de formação de leitores no Brasil, por razão de 

ausências pontuais e questões políticas e ideológicas em nossa sociedade, esta não tem 

conseguido desempenhar o seu papel de modo efetivo. 

Ao dizermos da formação de leitores no ensino médio nos deparamos com dificuldades 

pontuais, primeiramente em função das questões históricas, políticas e ideológicas que tornaram 

a educação secundária acessível, a população em geral, muito tardiamente. E quando o ensino 

médio se tornou acessível, ele não trouxe consigo o objetivo principal de difundir os 

conhecimentos acumulados ao longo da história da humanidade, mas sim para formar mão de 

obra para a sociedade capitalista.  

Nesse sentido, é o mesmo que lançar à própria sorte se o aluno do ensino médio no 

Brasil será ou não leitor. E embora pareça contraditório com o que foi apresentado no tópico, o 

que não é, é fato que os adolescentes nunca leram tanto literatura, no Brasil, como agora. Assim 
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é evidente que não são os alunos que abandonam a literatura depois que vão para o ensino 

médio, mas sim a escola. O que vem acontecendo é que a escola está perdendo uma 

oportunidade única em nossa sociedade: a de desenvolver efetivamente o letramento literário e 

por meio deste auxiliar na construção de uma nação de leitores críticos, autônomos, sensíveis 

aos acontecimentos e capazes de exercer sua cidadania e promover uma verdadeira 

transformação social diminuindo os índices de desigualdade.  

A partir de então, principiamos o segundo tópico de discussão deste trabalho que 

pretende compreender os conceitos de letramento e escolarização da literatura, que ocorre a 

partir do momento em que escola se apropria desse conhecimento e este passa a ser conteúdo 

escolar por meio de processos de pedagogização e didatização, observando os modos de ensinar 

literatura bem como as políticas públicas voltadas ao letramento literário. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



37 

 

 

 

1.2. Práticas de letramento e a escolarização da literatura 

 

 
Um público comprometido com a leitura é crítico, 

rebelde, inquieto, pouco manipulável e não crê em lemas 

que alguns fazem passar por ideias.  

(Mário Vargas Llosa) 

 

Já afirmamos no tópico anterior o quanto o poder simbólico da leitura e da escrita é 

significativo em nossa sociedade. Assim, a pergunta que move a discussão deste segundo tópico 

busca saber se: As práticas de letramento e o processo de escolarização da literatura no ensino 

médio são capazes de promover a formação de um leitor autônomo e garantir a continuidade 

dos alunos no universo da leitura literária? Para que a partir das respostas encontradas para essa 

questão possamos vislumbrar a escrita criativa como uma possibilidade de ampliar o letramento 

nessa fase de ensino, a fim de proporcionar o desenvolvimento de autoria e manutenção dos 

alunos em um processo contínuo de formação de leitores. 

É valido pontuar de início que práticas de letramento são construções culturais e, 

portanto, estão sujeitas a variações no tempo e no espaço. Nesse viés, essas práticas vão muito 

além dos muros da escola, sendo o letramento uma prática social em que leitura e escrita não 

podem ser compreendias apenas do ponto de vista linguístico, mas também antropológico, 

histórico e cultural, considerando as relações de poder construídas a partir destas. Contudo, 

nosso enfoque se dará a partir do letramento escolar, principalmente do letramento literário 

promovido pelas práticas escolares durante o ensino médio. 

Assim, é preciso ressaltar que quando falamos de uma “pedagogização do letramento”, 

ou seja, do letramento promovido pela escola, não estamos tratando unicamente de 

alfabetização, pois ser alfabetizado não significa necessariamente ser letrado. Como destaca 

Magda Soares (2001, p.19), “alfabetizado nomeia aquele que apenas aprendeu a ler e a escrever, 

não aquele que adquiriu o estado ou a condição de quem se apropriou da leitura e da escrita, 

incorporando as práticas sociais que as demandam”. 

Desse modo, não basta apenas que o sujeito seja ensinado a decodificar o código 

linguístico. Nesse sentido, a escola que, como já dissemos, é a responsável por ensinar a ler e 

escrever é também determinante para que o sujeito possa vivenciar a experiência estética 
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proporcionada pela literatura. Assim, torna-se imprescindível compreender como se dão as 

práticas de letramento literário promovidas nesse lugar. 

A ideia de práticas de letramento, ou letramentos no plural, pode ser evidenciada na 

tentativa de definição do termo apresentada por Magda Soares (2014, p. 112): 

Conclui-se que letramento é uma variável contínua e não discreta ou 

dicotômica; refere-se a uma multiplicidade de habilidades de leitura e de 

escrita, que devem ser aplicadas a uma ampla variedade de materiais de leitura 

e escrita; compreende diferentes práticas que dependem da natureza, estrutura 

e aspirações de determinada sociedade. Em síntese, o letramento é “um 

fenômeno de muitos significados” (SCRIBNER, 1984, p. 9); uma única 

definição consensual de letramento é, assim, totalmente impossível. 

(SOARES, 2014, p. 112). 

A partir da amplitude que envolve o termo é que determinaremos, por questões 

metodológicas, que letramento refere-se à aquisição das práticas de leitura e escrita e dos usos 

que fazemos delas. Nessa perspectiva, falar de letramento significa bem mais do que dizer de 

saber ler e escrever, nesse sentido o termo se aplica de maneira mais ampla, referindo-se 

também aos conhecimentos que construímos pela escrita e aos modos como usamos a leitura e 

a escrita para nos comunicar e nos relacionar com os outros e com o mundo. Segundo Brian V. 

Street, teórico que fundamenta os estudos de boa parte dos brasileiros sobre letramento, 

traduzido por Marcos Bagno (2014, p.9): 

Os sujeitos estão imersos em um armazém de conceitos, convenções e 

práticas, ou seja, vivemos práticas sociais concretas em que diversas 

ideologias e relações de poder atuam em determinadas condições, 

especialmente se levarmos em consideração as culturas locais, questões de 

identidade e as relações entre os grupos sociais. Assim, em oposição ao 

modelo autônomo de letramento, defende-se um modelo ideológico, para 

compreender o letramento em termos de práticas concretas e sociais. Ou seja, 

as práticas letradas são produtos da cultura, da história e dos discursos. 

(STREET, 2014 p. 9). 

Assim, em razão das práticas sociais de escrita serem múltiplas é que os estudiosos desse 

campo, ao invés de letramento no sentido geral, optam por dizer de práticas de letramento, no 

plural, abarcando então toda a dimensão desse fenômeno, ou seja, os múltiplos letramentos. 

Assim, o letramento literário faz parte de uma extensão do emprego do termo, pois participa 

dos vários letramentos, e trata de um dos usos sociais da leitura e principalmente da escrita. 

Nessa perspectiva, podemos pensar esse tipo específico enquanto estado ou condição daquele 

que não somente é capaz de ler um texto literário, mas legitimamente se apropria dele fruindo 

por meio da experiência estética. 
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É evidente que ao versarmos sobre o letramento literário nos deparamos com um modo 

bastante peculiar, afinal este estabelece uma relação única com a escrita e ocupa um lugar 

singular no tratamento com a linguagem. Sendo assim, esse passa a ser mais que uma mera 

capacidade finda de ler obras literárias, na medida em que exige uma reconstrução constante do 

leitor em relação a esse mundo das letras. Por conseguinte, também não diz respeito apenas à 

aquisição de conhecimentos sobre a literatura, ou sobre as obras literárias, mas ainda à 

construção de sentidos. Nesse viés, abordamos sobre as práticas que visam promover o 

letramento literário no ensino médio, ou seja, sobre o modo como a literatura é ensinada nessa 

fase da aprendizagem. 

Ademais, é preciso dizer ainda que quando a literatura chega à escola, ela sofre, assim 

como qualquer outro conhecimento, um processo necessário para que possa ser transformada 

em conteúdo, para que possa ser didatizada, processo este que chamamos escolarização da 

literatura. Sendo assim, é necessário deixar claro que se há dificuldades encontradas pela escola 

para a formação de leitores ainda hoje, estas não estão na literatura em si e menos ainda na 

capacidade dos alunos. O que falta é principalmente a efetivação de práticas metodológicas que 

estimulem o gosto e o hábito pela leitura literária. Nesse sentido, o PCN (2001, p. 36-38) orienta 

que: 

 É importante que o trabalho com o texto literário esteja incorporado às 

práticas cotidianas da sala de aula, visto tratar-se de uma forma específica de 

conhecimento. Essa variável de constituição da experiência humana possui 

propriedades compositivas que devem ser mostradas, discutidas e 

consideradas quando se trata de ler as diferentes manifestações colocadas sob 

a rubrica geral de texto literário. A questão do ensino da literatura ou da leitura 

literária envolve, portanto, esse exercício de reconhecimento das 

singularidades e das propriedades compositivas que matizam um tipo 

particular de escrita. Com isso, é possível afastar uma série de equívocos que 

costumam estar presentes na escola em relação aos textos literários, ou seja, 

tratá-los como expedientes para servir ao ensino das boas maneiras, dos 

hábitos de higiene, dos deveres do cidadão, dos tópicos gramaticais, das 

receitas desgastadas do “prazer do texto”, etc. Postos de forma 

descontextualizada, tais procedimentos pouco ou nada contribuem para a 

formação de leitores capazes de reconhecer as sutilezas, as particularidades, 

os sentidos, a extensão e a profundidade das construções literárias. (PCN, 

2001, p. 36-38). 

É evidente que ainda que o PCN trate de problemas que dizem respeito às práticas 

desenvolvidas no ensino de literatura, principalmente quando diz da descontextualização dos 

procedimentos empregados, encontramos muitas dessas formas sendo mal desenvolvidas ainda 
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hoje, impedindo que os objetivos determinados pelo PCN sejam alcançados. Nesse contexto, é 

preciso que o processo de escolarização da literatura se dê de modo significativo para os alunos. 

Embora o termo escolarização apresente conotação positiva quando nos referimos ao 

processo vinculado à criança, por exemplo, “escolarização da criança”, ou “criança 

escolarizada”, este quando é empregado para tratar da apropriação feita pela escola de algum 

conhecimento ganha uma carga negativa. Nesse sentido, quando nos referimos à “escolarização 

da literatura”, a impressão que se tem é a de que se está submetendo a literatura à escola, e essa 

conotação ruim acontece devido aos modos de como o ensino desse conhecimento se realiza no 

ambiente escolar. No entanto, não há como ter escola sem que se tenha a escolarização de 

conhecimentos e saberes, e como afirma Magda Soares (2003), negar a escolarização seria, 

portanto, negar a própria escola.  

Sobre o conceito de escolarização da literatura, de acordo com Magda Soares (2003, 

p.47), é a “apropriação pela escola da literatura, por meio de um processo de pedagogização e 

didatização”. Para a autora, esse processo é inevitável e encontra-se no momento em que a 

literatura transforma-se em produto escolar, como conteúdo que poderá ser avaliado em 

consonância com o ponto de vista da escola. A presença da literatura nesse ambiente passa a 

ser determinada por elementos próprios desse processo de escolarização, ou seja, a partir de um 

espaço, de um tempo, de uma metodologia, um programa e um manual. 

 Sendo assim, a escolarização da literatura é necessária na medida em que sistematiza 

um conhecimento e facilita o processo de ensino e, portanto, não podemos esperar que a 

literatura seja a mesma dentro e fora da escola. Isso seria desconsiderar a pedagogia no processo 

de ensino, sabendo que todo o conhecimento que participa do universo escolar está 

subordinado, de certo modo, ao discurso desse campo. A partir de então, conforme assevera 

Magda Soares (2006, p. 47), não é negar o processo de escolarização da literatura, mas é preciso 

desenvolver uma escolarização adequada: “Então, a escolarização adequada seria aquela que 

conduzisse às práticas de leitura literária que ocorrem no contexto social e às atitudes e valores 

próprios do ideal de leitor que se quer formar”. Além disso, a autora afirma que: 

 O que se pode criticar, o que se deve negar não é a escolarização da 

literatura, mas a inadequada, a errônea, a imprópria escolarização da literatura, 

que se traduz em sua deturpação, falsificação, distorção, como resultado de 

uma pedagogização ou uma didatização mal compreendidas que, ao 

transformar o literário em escolar, desfigura-o, desvirtua-o, falseia-o. 

(SOARES, 2006, p. 47). 
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 Portanto, existe na escolarização da literatura uma espécie de construção de uma 

“identidade escolar” desse conhecimento, caracterizada quase sempre por uma tensão entre as 

instâncias que participam dessa construção. Nesse contexto, evidenciamos as práticas 

desenvolvidas a fim de promover o letramento literário no ensino médio, ou seja, como a 

literatura é ensinada nessa fase, as principais políticas públicas que atuam sobre essas práticas 

e também o currículo escolar, que influencia diretamente no espaço que possui esse 

conhecimento na escola a fim de saber se são capazes de promover a formação de um leitor 

autônomo e garantir a continuidade dos alunos no universo da leitura literária. 

Embora tenham ocorrido no curso da história uma série de transformações que dizem 

respeito às perspectivas pedagógicas e metodologias de ensino, motivadas pelas várias reformas 

e mudanças políticas o ensino de literatura sofreu poucas variações. Os estudos literários na 

escola principiam a partir do estudo da poética e da retórica ainda no período colonial, difundido 

em um modelo de escola tradicional cujas práticas se direcionavam para a leitura dos clássicos 

como modelos a serem imitados.  

Esse método permaneceu até metade do século XIX, quando as disciplinas retórica e 

poética foram substituídas pelo ensino da história da literatura. Essa mudança se deu 

principalmente em função de questões políticas que visavam ao desenvolvimento de uma ideia 

nacionalista também apregoada em projetos literários desenvolvidos na época, que tinham a 

intenção de criar uma espécie de identidade nacional. Assim, foi difundido o método que ainda 

vigora no ensino de literatura na maioria das escolas brasileiras e está sistematicamente 

organizado nos materiais didáticos utilizados no país, o ensino das escolas e períodos literários. 

 Diante do exposto, podemos destacar que a aprendizagem desse conhecimento acontece 

principalmente pelas perspectivas: teórico - critica, histórico-social, biográfica e quando muito 

de apreciação pela leitura de trechos de obras e pequenas antologias. Sobre as práticas 

pedagógicas que vigoram no ensino de literatura Diana P. Coelho de Mesquita (2013, p. 45 - 

46) afirma que: 

Na prática pedagógica de parte dos professores de Literatura na 

Educação Básica normalmente vigora o ensino da Literatura tendo como base 

o estudo da historiografia, da periodização e do autor da obra literária. Em 

geral, a obra é concebida como um sistema simbólico por meio do qual as 

vontades e fantasias mais profundas do escrevente-indivíduo se transformam 

em elementos de contato entre os homens e de interpretação das diferentes 

esferas da realidade. E é essa prática que é, em geral, apresentada aos alunos 

da Educação Básica. Eles não leem o texto literário enquanto exterioridade 
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sentidural, pelo alvedrio de ler e de conhecer, para refletir sobre os discursos 

que dela emergem, mas para encontrar nela as características do autor e do 

período literário em que foi escrita, com o objetivo principal de proceder à 

atividade avaliativa proposta por seu professor. (MESQUITA, 2013, p. 45-

46). 

 Nesse sentido, é flagrante o fato de que no ensino da disciplina de literatura, em muitas 

vezes, o que se aplica é a questão da nacionalidade, as influências positivistas, a periodização 

e as seleções canônicas. Desse modo, percebe-se que o ensino de literatura permaneceu 

arraigado a uma tradição que remonta aos primeiros séculos de Brasil. 

 Assim, é evidente que o ensino de literatura, principalmente no que diz respeito ao 

ensino médio, está fundamentado na preocupação em determinar uma quantidade de obras que 

os alunos deveriam ler, contudo estas são apresentadas apenas aos pedaços para obedecer a uma 

lista que compreenda o cânone. Em segundo lugar, para dar conta dessa lista, a sequência 

didática formulada subdivide esse arranjo para os três anos do ensino médio enquadrando 

autores e obras em períodos literários, cujas características comuns passam a ser o essencial, 

configurando um ensino pautado em biografias de autores e suas obras em conformidade com 

as chamadas escolas literárias. Nessa perspectiva, a metodologia empregada na disciplina de 

literatura no ensino médio não preza pela leitura literária e por consequência disso não contribui 

de modo efetivo para a formação do leitor.  

Infelizmente, os problemas advindos dos métodos de ensino de literatura tornam-se 

evidentes quando o aluno do ensino médio é colocado em situações que testam sua competência 

leitora. Haja vista o desempenho sempre abaixo do esperado nos cadernos de linguagens do 

ENEM (Exame Nacional do Ensino Médio), instrumento de avaliação dos anos finais da 

educação básica, que ano após ano tem diagnosticado o nível insuficiente dos alunos e a 

ausência do domínio da leitura e da escrita. 

Assim, a conturbada relação entre escola e literatura não é segredo, sendo o lugar da 

literatura na escola geralmente marcado por tensões e conflitos. Atualmente, “[...] a escola 

parece prescindir da literatura [...]” (ZILBERMAN, 2009, p. 09). De acordo com Zilberman (p. 

18), para que a literatura ocupe lugar de destaque na escola, faz-se necessário encontrar ou o 

sentido de sua permanência no currículo ou outra formatação de escola que esteja aberta para 

acolher a arte literária, dando-lhe seu devido valor. Desse modo, a literatura no ensino médio, 

de acordo com as Orientações Curriculares (OCEM, 2006), visa, sobretudo, ao objetivo de:  
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Interferir na formação humana dos educandos, uma vez que a experiência com 

as artes, dentre elas a literatura, atua como meio de educação da sensibilidade; 

como meio de atingir um conhecimento tão importante quanto o científico – 

embora se faça por outros caminhos; como meio de pôr em questão (fazendo-

se crítica, pois) o que parece ser ocorrência/decorrência natural; como meio 

de transcender o simplesmente dado, mediante o gozo da liberdade que só a 

fruição estética permite; como meio de acesso a um conhecimento que 

objetivamente não se pode mensurar; como meio, sobretudo, de humanização 

do homem coisificado. (OCEM, 2006, p. 52-53). 

Entretanto, esse objetivo não consegue ser alcançado, pois o que fica evidente em 

relação ao ensino de literatura na fase final da educação básica é que existem ao menos dois 

paradigmas deixados pela tradição e que esses, por sua vez, assumem posições ideológicas e 

filosóficas distintas. O primeiro, franco-brasileiro, que se sustenta no modelo positivista de 

Augusto Comte e o segundo, com bases liberal-humanistas de John Stuart Mill. Sobre esses 

modos de ensinar literatura e, portanto, desenvolver práticas de letramento literário na escola, 

assevera Leahy Dios (2001, p. 49-50): 

O primeiro se apoia sobre o lado histórico social, aparentemente o mais 

adequado para um processo de ensino quantificável, tecnicista, objetivamente 

mensurável. Apesar de assassinar o texto literário, esse modelo parece menos 

elitista, mais democrático que o segundo. O modelo anglo-americano valoriza 

a transmissão de valores socioculturais da elite dominante; seus métodos, 

técnicas e teorias de educação literária constituem uma agenda implícita 

obscura para os menos iguais. (DIOS, 2001, p. 49-50). 

 O que fica claro com a fala de Dios (2001) é que o ensino de literatura do modo como 

vem se configurando nas escolas, principalmente no que diz respeito ao ensino médio público, 

têm demonstrado não ser conduzido de modo a possibilitar ao aluno a aquisição do letramento 

literário, ou mesmo desenvolver práticas efetivas para se alcançar tal letramento. Fatalmente, é 

notório que no ensino médio as potencialidades do ensino de Literatura, ainda que seja razão 

de muitas pesquisas, não conseguem chegar de forma efetiva, a prática na sala de aula.  

O que em tese era para ser uma matéria promotora da leitura e destinada à formação de 

leitores acaba por distanciar os alunos das obras literárias. Nesse viés, o modo de ensinar 

literatura no ensino médio não promove no aluno o gosto pela leitura literária, já que não se faz 

presente de modo efetivo nas aulas da disciplina, deixando a formação do leitor nessa fase a 

cargo do próprio aluno e das demais condições sociais em que este esteja inserido. 

Indubitavelmente, o trabalho com a literatura nos últimos anos da educação básica é 

problemático, pois não a torna o centro de seu próprio ensino. Entretanto, não se pode 

abandonar de todo o que já existe e essas metodologias estão longe de serem pragas, afinal elas 
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trouxeram também princípios fundamentais ao ensino de literatura e não devem ser totalmente 

substituídas em detrimento de outras, embora sejam demasiadamente incompletas. Sendo 

assim, o texto literário deveria ser o ponto de centralidade do seu ensino, o que deveria ocorrer 

é uma inversão da ordem e uma modificação nos métodos para olhar o objeto, não a 

substituição. Nesse sentido, percebemos que haveria de se partir da leitura para a teoria e não o 

contrário, como tem sido feito, afinal tudo está na obra literária e emana dela. 

Ademais, outro fator que incide diretamente no processo de escolarização da literatura 

e, portanto, nos modos como esta é ensinada no ensino médio é a existência de políticas, 

programas e projetos públicos e privados de grande e pequena extensão que atuam, na maioria 

das vezes de forma extracurricular, para a formação do leitor. Essas ações podem ser 

classificadas em categorias que as distinguem por sua origem e importância, sendo as maiores 

definidas como Políticas Públicas, estabelecendo um conjunto de programas, ações ou 

atividades desenvolvidas pelo Estado de maneira direta ou indireta, com a participação de 

entidades públicas ou privadas que procuram garantir determinado direito social. As Políticas 

Públicas correspondem a direitos assegurados constitucionalmente, ou que se garantem por 

razão de um reconhecimento da sociedade. 

Contudo, não entraremos de modo aprofundado nos méritos das Políticas Públicas, dos 

projetos, programas e ações desenvolvidas para a formação do leitor no Brasil. Pois para tal 

empreitada seria necessário um trabalho dedicado apenas a estes, além do mais, seria preciso 

um recorte geográfico para dar conta do tema, como muito bem o fizeram em suas respectivas 

teses de doutorado as autoras Maria Luiza Bretas (2009) e Poliane Vieira Nogueira (2017). O 

que nos interessa dizer é que essas políticas, projetos, programas e ações também operam nos 

modos de ensinar literatura na escola e de certa forma marcam um lugar de importância desse 

conhecimento, entretanto, elas também sofrem com as mudanças políticas que, como vimos no 

tópico anterior, atuam na formação do leitor no Brasil. E essas transformações podem tanto 

aprimorar as ações promovidas quanto proporcionar sua descontinuidade. 

Nesse viés, apresentamos apenas uma lista das políticas públicas que têm, mesmo com 

a variação de investimentos, resistido ao longo dos anos. No Brasil a promoção de políticas 

públicas voltadas à formação de leitores está a cargo principalmente dos Ministérios da 

Educação (MEC) e da Cultura (MinC). E geralmente as políticas desenvolvidas por eles são 

direcionadas à distribuição de livros, principalmente os didáticos. Nesse viés, podemos destacar 

as seguintes: O Plano Nacional de Livro e Leitura (PNLL), o Programa Nacional Biblioteca da 
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Escola (PNBE), Programa Nacional de Incentivo a Leitura (PROLER), a Olimpíada de Língua 

Portuguesa – escrevendo o futuro e também o Programa Nacional do Livro Didático (PNLD) 

juntamente com O Programa Nacional do Livro no Ensino Médio (PNLEM), implantado em 

2004, o qual prevê a distribuição de livros didáticos para os alunos do ensino médio público de 

todo o país. 

 Em primeiro lugar, é preciso esclarecer que os objetivos do PNLL tratam de um 

conjunto de políticas, programas, projetos, ações continuadas e eventos desenvolvidos pelo 

Estado e pela Sociedade, para promover o livro, a leitura, a literatura e as bibliotecas no Brasil. 

Seu principal intuito é garantir a democratização do acesso ao livro, a promoção e a valorização 

da leitura e o fortalecimento da cadeia produtiva do livro como fator de importância para o 

desenvolvimento da produção intelectual e da economia do país.  

Sob a coordenação dos Ministérios da Cultura e da Educação, além da Academia 

Brasileira de Letras e da Câmara Brasileira do Livro, o PNLL propõe um destaque e uma 

importância especial à leitura e escrita literária buscando o fomento a leitura a formação de 

mediadores a valorização institucional da leitura e o desenvolvimento de seu valor simbólico, 

bem como a construção de uma chamada economia do livro. 

O objetivo central da Política de Estado aqui delineada é o de assegurar e 

democratizar o acesso à leitura e ao livro a toda a sociedade, com base na 

compreensão de que a leitura e a escrita são instrumentos indispensáveis na 

época contemporânea para que o ser humano possa desenvolver plenamente 

suas capacidades, seja individual ou coletivamente... Busca-se criar condições 

necessárias e apontar diretrizes para a execução de políticas, programas, 

projetos e ações continuadas por parte do Estado em suas diferentes esferas de 

governo e também por parte das múltiplas organizações da sociedade civil, 

lastreada em uma visão republicana de promoção da cidadania e inclusão 

social e segundo estratégias gerais para o desenvolvimento social e de 

construção de um projeto de nação que suponha uma organização social mais 

justa. (PNLL, 2005). 

Em segundo, o Programa Nacional Biblioteca da Escola (PNBE), que existe desde 1997, 

apresenta como seu objetivo a promoção do acesso à cultura e o incentivo à leitura nos alunos 

e professores por meio da distribuição de acervos de obras de literatura, de pesquisa e de 

referência. Esse programa é vinculado à Secretaria de Educação Básica do MEC e procura 

garantir a existência de bibliotecas em todas as escolas públicas brasileiras, o que, infelizmente, 

ainda não se tornou possível. 
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Ademais, é preciso destacar também o Programa Nacional de Incentivo a Leitura 

(PROLER), criado a partir do Decreto nº 519 de 13 de maio de 1992, tem como objetivo formar 

leitores nos espaços sociais, o qual busca a valorização da leitura e da escrita por meio de ações 

que visam desenvolver o interesse nacional pela leitura e pela escrita. O programa é Vinculado 

ao Ministério da Cultura a partir da Fundação Biblioteca Nacional.  

Como uma das principais Políticas Públicas que trabalham em direção a promoção da 

leitura o PROLER, promove ações subsidiadas pelo governo federal com vistas a desenvolver 

propostas cujo objetivo é a formação do leitor, principalmente por meio da formação continuada 

de gestores e mediadores de leitura, trabalhando com a oferta de cursos e a realização de ações 

e projetos na casa da leitura, sede do PROLER e também fora dela. Promove ainda assessoria 

para a implementação de projetos de leitura e escrita em escolas e outras instituições. O 

programa conta também com um gestor e um comitê responsável para cada estado brasileiro. 

Como evidencia a proposta dessa Política para justificar o ensino e prática de leitura e escrita 

literária. 

A democratização das oportunidades de leitura e escrita, no Brasil, 

exige ampla mobilização de diferentes setores da sociedade, em parceria com 

o Estado. A complexidade da vida social, hoje, não se explica apenas pelas 

transformações que a automação e as novas tecnologias de informação e 

comunicação impõem às relações sociais e econômicas. Tampouco deve ser 

atribuída somente à especialização crescente e à descentralização das 

instâncias de poder: essa complexidade envolve uma extensa rede de saberes, 

informações e conhecimentos, que, produzidos em diferentes contextos 

culturais, ganham expressão por meio de sistemas de escrita cada vez mais 

sofisticados. Saber ler e escrever transcende o domínio de um código e passa 

a exigir competências específicas. Fazer-se leitor não é tarefa individual: o 

processo implica práticas coletivas e só pode prosperar onde a leitura e a 

escrita são reconhecidas como valores sociais. (PROLER, 2009, p. 22 – 23). 

Assim, é valido ressaltar ainda que o embasamento teórico que proporciona suporte à 

criação de todas essas políticas são os mesmos que encontramos nos documentos oficiais da 

educação a lembrar LDB, PCN e OCEM. Ambos partem do princípio de democratização da 

leitura e da escrita e tratam do letramento literário como foco basilar nas ações que assessoram 

e, principalmente, buscam soluções para o problema de acesso ao livro. 

Além disso, existem ainda programas de iniciativa privada de incentivo e promoção da 

leitura e escrita literária. Evidenciamos nesse grupo a Olimpíada de Língua Portuguesa 

Escrevendo o Futuro. Embora possua apoio e iniciativa do MEC, a Olimpíada de Língua 

Portuguesa é na verdade um projeto financiado pela Fundação Itaú Social com coordenação do 
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Cenpec (Centro de Estudos e Pesquisas em Educação, Cultura e Ação Comunitária). A 

Olimpíada surgiu em 2002 e realiza concursos com premiação de forma bienal, ocorrendo nos 

anos pares, e nos anos ímpares acontecem cursos de formação para professores, estudos, 

pesquisas e a elaboração de materiais e recursos educativos que são distribuídos aos professores 

e escolas cadastrados no programa.  

A começar pelo título percebemos que o programa Olimpíadas de Língua Portuguesa 

Escrevendo o Futuro não se trata exclusivamente de um incentivo à leitura, mas principalmente 

busca desenvolver ações que promovam a prática de escrita. O programa desenvolve ações que 

visam à formação de professores com objetivos de contribuir para a melhoria do ensino de 

leitura e escrita em instituições brasileiras de ensino público, e realizam “concursos” de 

produção de textos em que os alunos escritores dos melhores textos, as escolas e os professores 

orientadores recebem prêmios. 

Uma característica aparente no programa Olimpíada de Língua Portuguesa Escrevendo 

o Futuro é a categorização das produções dos textos, sendo separados por séries os gêneros a 

serem produzidos. Os gêneros literários também são contemplados incluindo a poesia, 

entretanto, somente para as séries iniciais do ensino fundamental, sendo destinada apenas a 

alunos de 5º e 6º ano. Aos alunos de ensino médio são destinados os gêneros crônica e artigo 

de opinião. Essa característica é bastante comum ao se tratar de ensino e incentivo à prática de 

leitura e escrita dos gêneros literários na escola que, por sua vez, os coloca principalmente a 

poesia em lugar infantil na vida do sujeito. Como crítica a essa divisão consideremos a 

afirmação de Jamesson Buarque (2012, p. 8) 

Sai-se do verso à prosa, passando pela prosa de ficção, até chegar à 

prosa de função. Parte-se do inútil ao útil: do texto de prazer ao texto de 

utilidade. Há nisso uma série de razões plausíveis, mas, por outro lado, põe-

se a poesia em um lugar infantil, no sentido de inferior, no sentido de sujeito 

a qualquer coisa, visto que os discentes não desenvolveram capacidades “mais 

elevadas” de tratamento textual. (BUARQUE, 2012, p.8). 

Outra política importante trata-se do Programa Nacional do Livro Didático (PNLD), que 

visa auxiliar o trabalho pedagógico dos professores com a distribuição de coleções de livros 

didáticos aos docentes e alunos da educação básica. O PNLD, juntamente com o PNLEM, é 

uma das maiores e mais eficientes políticas de promoção do livro no Brasil haja vista que 

também atende aos alunos da educação especial e alcança todos os lugares do país, sendo por 

inúmeras vezes o livro didático o único livro de acesso a muitas crianças e adolescentes. 
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Contudo, não podemos nos esquecer de que se trata de um mercado bastante rentável no que 

diz respeito aos contratos realizados entre a União e as editoras, portanto, o interesse econômico 

vinculado a essa política também é um dos responsáveis por seu sucesso.  

Sendo assim, a maior ou mais conhecida Política Pública de ação promovida em favor 

da educação e da leitura no Brasil é a distribuição do livro didático, para a qual não existem 

barreiras e o livro didático atinge todos os cantos desse país. Segundo Silva (2005), “Escola e 

literatura sempre estiveram relacionadas e o acesso aos bens culturais, proporcionado por uma 

educação democrática, pode muitas vezes significar o acesso aos veículos onde esses bens se 

encontram registrados – entre eles, o livro”. 

Nesse sentido, um grande problema que surge quando falamos de formação do leitor, e 

em promover o encontro de um sujeito com a literatura, é o difícil acesso ao livro, seja de modo 

tradicional ou em e-books. As razões que fazem o livro ser um bem cultural negado a maior 

parte da população estão ligadas a uma série de questões que vão desde um mercado editorial 

que explora em busca de lucro até uma cultura elitista do livro, que se construiu historicamente 

e deixa por muitas vezes claro que este não é um bem de todos.  

Desse modo, se considerarmos que o acesso ao livro é restrito e que literatura na escola 

é uma disciplina cujo objetivo central é a formação de leitores, está implícito a necessidade das 

ações promovidas pelo PNLD (Plano Nacional do Livro Didático) e também pelo PNLEM. 

Esses são programas do FNDE (Fundo nacional de Desenvolvimento da Educação) cujo 

objetivo é prover as escolas públicas de ensino fundamental e médio com livros didáticos de 

acervos de obras literárias, obras complementares e dicionários.  

A partir de então, poderíamos pensar que a política pública criada que fomenta a 

distribuição e garantia do Livro na escola realiza tal tarefa e com isso o problema de acesso ao 

livro estaria solucionado. Afinal, é assegurado pelo Governo Federal desde meados de 1930, 

com a criação do Instituto Nacional do Livro (INL), e intimamente ligado a diversas políticas 

públicas até a atualidade, historicamente, o que se constata é a adoção do livro didático com o 

intuito de amenizar “as desigualdades criadas por um sistema econômico e social injusto, com 

enormes discrepâncias socioeconômicas entre ricos e pobres” (FREITAG, MOTTA, COSTA 

1987, p. 10).  
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Entretanto, outros problemas surgem, dentre eles, as críticas desferidas sobre a 

qualidade dos livros didáticos, e ainda o fato de que não são todas as escolas que recebem as 

coleções de obras literárias distribuídas pelo FNDE e PNLD, e que essas quando chegam à 

escola acabam por permanecer trancadas numa biblioteca muitas vezes inacessível. Todavia, 

não trataremos aqui da gestão escolar não facilitadora do acesso aos livros literários, pois 

entraríamos em uma discussão cujo terreno é bastante “espinhoso” e complexo. Porém, 

consideremos o que tange acerca do Livro Didático enquanto suporte para a leitura literária. 

É preciso pensar, primeiramente, na principal função do livro didático enquanto material 

de apoio passível de proporcionar, ainda que de modo superficial, o encontro do aluno com a 

literatura. Nesse viés, não podemos nos esquecer de que o livro didático pode ser talvez a única 

fonte de aproximação entre a maioria de brasileirinhos e brasileirinhas e o mundo da literatura, 

haja vista que parte considerável das escolas ainda não possui bibliotecas, ou estrutura com 

acervos suficientes de obras literárias. Com isso, professores e alunos recebem um manual 

didático cuja função é auxiliar na orientação dos conteúdos a serem ensinados e por vezes 

subsidiar a leitura literária, ainda que por meio de fragmentos.  

  Esse fato apresenta uma das maiores dificuldades no que diz respeito à formação de 

leitores no Brasil, já que sabemos que não se forma leitor de literatura por meio de livro didático, 

e é esse o material disponibilizado em boa parte das escolas brasileiras. Nessa perspectiva, 

Regina Zilberman afirma ainda que: 

 O livro didático concebe o ensino de literatura apoiado no tripé conceito 

de leitura-texto-exercício [...] o conceito de leitura e de literatura que a escola 

adota é de natureza pragmática, aquele só se justifica quando explicita uma 

finalidade – a de ser aplicado, investido, num efeito qualquer (ZILBERMAN, 

1988, p. 111).  

 Assim, o texto literário é apresentado pelos livros didáticos de modo que terminam por 

afastá-lo de sua característica estética, não pragmática. Atribuindo-lhe geralmente uma função 

imediata, o texto literário configura-se em mero texto didático. O livro didático, grosso modo, 

de acordo com Helder Pinheiro (2006, p. 113), “reduz o ensino da literatura à mera exposição 

de características de estilos de época, que prioriza mais o exercício da memorização do que a 

convivência com o texto literário”. 

Outro ponto que se acrescenta a essa discussão é a forma como os livros didáticos 

expõem as obras literárias, de modo fragmentado e por vezes fora de contexto. Essa 
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apresentação do texto literário, ou parte dele, impossibilita a interação entre leitor e texto. A 

leitura proficiente, a ressignificação do texto articulado ao conhecimento do leitor e os possíveis 

diálogos com outros textos e com o mundo acabam por ser incapazes de se realizarem em razão 

dessa leitura fragmentada. 

 Nesse sentido, é fato que “o livro didático, quando usado como única fonte de 

conhecimento na sala de aula, favorece a apreensão fragmentada do material, a memorização 

de fatos desconexos e valida a concepção de que há apenas uma leitura legítima para o texto” 

(KLEIMAN, MORAES, 1999, p. 66) Assim, é notória a debilidade do livro didático no que 

concerne a um ensino que visa promover a formação do leitor. Contudo, por mais que 

impugnemos o livro didático, é fato que ele é um dos poucos materiais de apoio disponíveis na 

maioria das salas de aula das escolas públicas brasileiras. 

 Dessa forma, o que fica evidente é o fato de que os livros didáticos utilizados em nossas 

escolas não contribuem efetivamente com a formação de um leitor crítico. E que esse objeto, 

embora seja parte significativa do processo de escolarização da literatura e advenha de uma 

política pública de grande relevância em nosso país, não possibilita práticas de letramento 

literário efetivas. 

Ademais, é notório que o ensino da literatura, proporcionado apenas com apoio dos 

livros didáticos, prioriza e ainda ratifica os modos que vigoram nas práticas pedagógicas 

voltadas à disciplina de literatura. Mantendo o estudo focado na historiografia literária, sua 

periodização, a identificação das características presentes na obra ligadas às escolas literárias. 

Ou seja, o conhecimento enciclopédico da literatura em detrimento de um ensino literário 

voltado para a leitura de obras, uma leitura que desperte prazer e leve ao conhecimento, uma 

leitura dialógica. Contudo, é preciso lembrar que não negamos a importância de todos esses 

conhecimentos sobre a literatura, que são complementares na leitura das obras, mas é necessário 

valorizar experiências autênticas de leituras para assim deixar de lado esse método de ensino 

que apenas força a memorização. 

Nessa perspectiva, a literatura no ensino médio deixa de lado a fruição e a prática do 

texto e passa a ser ensinada apenas sob o enfoque de listas de autores e obras e características 

de períodos literários. Ademais, é preciso dizer também que todas as políticas listadas sofrem 

com as mudanças ideológicas segundo o governo vigente e ainda se destinam principalmente à 
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distribuição de materiais didáticos cujo conteúdo pouco promove mudanças no modo de ensinar 

literatura, sobretudo no que diz respeito ao ensino médio. 

Além das políticas públicas, outro ponto basilar que atua no processo de escolarização 

da literatura e determina as práticas de letramento literário na escola é o currículo escolar. Nesse 

sentido, é válido ressaltar que a partir do momento em que houve um processo de escolarização 

em massa, tornou-se necessária a uniformização dos conhecimentos a serem ensinados e dos 

conteúdos exigidos. Desse modo, surgiu essa forma de organização a que chamamos currículo 

escolar e que atua no processo de escolarização da literatura de modo mais ideológico 

determinando os modos e os conteúdos empregados em sua prática. 

 Sobre a organização do currículo escolar afirma Veiga (2002, p. 7): 

Currículo é uma construção social do conhecimento, pressupondo a 

sistematização dos meios para que esta construção se efetive; a transmissão 

dos conhecimentos historicamente produzidos e as formas de assimilá-los, 

portanto, produção, transmissão e assimilação são processos que compõem 

uma metodologia de construção coletiva do conhecimento escolar, ou seja, o 

currículo propriamente dito. (VEIGA, 2002, p.7) 

 Entretanto, o currículo não diz respeito apenas a uma organização de conteúdo. No 

processo de escolarização do conhecimento ele é talvez o elemento mais complexo, pois é um 

dos principais documentos que garante a escola enquanto aparelho ideológico do Estado. Nesse 

sentido o currículo envolve, segundo Hornburg e Silva (2007, p. 1): 

 Questões de poder, tanto nas relações professor/aluno e 

administrador/professor, quanto em todas as relações que permeiam o 

cotidiano da escola e fora dela, ou seja, envolve relações de classes sociais 

(classe dominante/classe dominada) e questões raciais, étnicas e de gênero, 

não se restringindo a uma questão de conteúdos. (HORNBURG, SILVA, 

2007, p.1). 

 Assim, o currículo escolar, construído a partir das leis que regem a educação, de outros 

documentos oficiais e influenciador do projeto político pedagógico da escola, é um processo 

cultural, portanto não é neutro, na medida em que privilegia um discurso e uma posição 

ideológica. Enquanto construção cultural o currículo também não é estático. Diante disso, esse 

documento pode assumir diferentes concepções segundo seus objetivos e sua visão de homem 

e sociedade. Sobre esse fato afirma Moreira (2004, p. 11): 

 O currículo constitui significativo instrumento utilizado por diferentes 

sociedades tanto para desenvolver os processos de conservação, 
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transformação e renovação dos conhecimentos historicamente acumulados, 

como para socializar as crianças e os jovens segundo valores tidos como 

desejáveis. (MOREIRA, 2004, p. 11). 

 Sendo assim, a ideia de currículo ao ser construído por meio da seleção de determinados 

conteúdos e práticas já apresenta um tipo de “violência simbólica”. Esse conceito empregado 

por Bourdieu e Passeron (1992) descreve o processo pelo qual a classe dominante impõe sua 

cultura, que como um sistema simbólico é arbitrário e portanto uma construção social cuja 

manutenção é primordial para a perpetuação de uma determinada sociedade. Dessa forma, o 

currículo se transforma em espaço de luta, pois apresenta práticas educativas intencionais 

planejadas dentro de uma instituição e sustentadas em concepções de mundo, de homem e 

sociedade que vão interferir diretamente na construção das identidades sociais. 

 Em interpretação sobre os princípios teóricos defendidos por Bourdieu, Sérgio Miceli 

afirma que: 

 Para Bourdieu, a organização do mundo e a fixação de um consenso a 

seu respeito constitui uma função lógica necessária que permite à cultura 

dominante numa dada formação social cumprir sua função político ideológica 

de legitimar e sancionar um determinado regime de dominação. (MICELI, 

2001, p.XVI) 

 Dessa forma, para Bourdieu (2001) o aparelho escolar torna nítida essa reprodução das 

relações sociais e para que estas sejam mantidas não bastam que sejam reproduzidas as relações 

de classes ou de trabalho, é preciso também que se reproduzam as representações simbólicas. 

Para tanto, Bourdieu (2001) cita as representações culturais e sociais. Sobre isso o autor 

assevera ainda que: 

 O sistema escolar cumpre uma função de legitimação cada vez mais 

necessária à perpetuação da “ordem social” uma vez que a evolução das 

relações de força entre as classes tende a excluir de modo mais completo a 

imposição de uma hierarquia fundada na afirmação bruta e brutal das relações 

de força. (BOURDIEU, 2001, p.311) 

 A partir disso, a materialização da violência simbólica possibilita que por meio do 

currículo escolar a escola não pratique fundamentalmente a violência física, mas sim a violência 

por meio de forças simbólicas, ou seja, pela doutrinação e dominação, que força as pessoas a 

pensarem e a agirem de tal modo que não compreendam que autenticam com isso a ordem 

vigente. Assim, segundo a ideia proposta por Bourdieu (2001), o processo educativo configura-

se em um tipo de ação coercitiva em que a ação pedagógica acaba por tornar-se um ato de 

violência. 
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 Destarte, o currículo que escolariza a literatura ao colocá-la sob forma de conteúdo 

escolar o faz sob um viés ideológico, contribuindo de modo a ratificar os modos que vigoram 

no ensino desse conteúdo, e ao fazê-lo não contribui para o desenvolvimento de práticas efetivas 

de letramento literário. Diante disso, a escola acaba por reproduzir as desigualdades sociais e 

não possibilita que a literatura, bem como as demais linguagens artísticas, seja ensinada de 

modo a proporcionar uma expansão da sensibilidade e da humanidade dos alunos. 

 Dessa forma é totalmente compreensível a afirmativa de Todorov (2009, p. 10) quando 

esse assevera que a literatura está em perigo em relação ao seu futuro na escola.  

 O perigo que hoje ronda a literatura não está, portanto, na escassez de 

bonspoetas ou ficcionalistas, no esgotamento da produção ou criação poética, 

mas na forma como a literatura tem sido oferecida aos jovens desde a escola 

primária até a faculdade: o perigo está no fato de que por uma estranha 

inversão, o estudante não entra em contato com a literatura mediante a leitura 

dos textos literários propriamente ditos, mas com alguma forma de crítica, de 

teoria ou de história literária. (TODOROV, 2009. p. 10). 

A partir da consideração de Todorov acerca do ensino de literatura é que reafirmamos 

que os modos que vigoram nesse processo no ensino médio não configuram práticas efetivas 

de letramento literário. Pois para que estas se concretizassem de modo eficaz deveriam ser 

pautadas em tornar essa prática significativa com o objetivo maior da formação de uma 

sociedade de leitores. Portanto, evidencia-se que para que o ensino de literatura promova 

práticas de letramento literário é preciso repensar a didática que envolve o trabalho com a leitura 

literária nas escolas. Nesse sentido, Silva e Magalhães (2011, p. 90) destacam que: 

[...] o letramento literário exige uma didática da incerteza, da perseguição do 

indizível, do encontro das subjetividades. É uma didática que também seja 

prazerosa, que trabalhe a corporeidade dos alunos, que possibilite o 

desenvolvimento de suas relações sensíveis com o mundo, que desenvolva a 

emotividade e a imaginação, propiciando momentos plenos de respostas às 

esperas desses alunos, vivências que se converterão em memórias prazerosas, 

também importantes no processo de formação do leitor (SILVA E 

MAGALHÃES, 2011. p.90). 

Assim, a escola somente poderá desenvolver práticas de letramento literário na 

disciplina de literatura quando proporcionar o encontro entre o aluno e a leitura, quando 

subsidiar o acesso dos discentes com o livro, com os textos literários, pois é por meio da leitura 

de obras literárias que o aluno poderá se construir enquanto leitor. Ao contrário disso, o que a 

escola tem feito apenas perpetua a ideia de que estudar literatura não é prazeroso e acaba por 
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reduzir o potencial que ela possui. A escola faz com que os sujeitos aprendam a ler, mas não 

faz com que estes se tornem leitores. 

É evidente que não pretendemos crucificar as práticas escolares como já dissemos, e que 

compreendemos bem a razão de tais serem como são. Por conseguinte, é necessário pensar em 

acrescentar nessas também outras formas para a escolarização da literatura que a torne o centro 

de seu próprio ensino para que a formação de leitores autônomos seja finalmente alcançada, 

pois o objetivo da educação é ensinar a pensar, não é só ensinar os conteúdos, mas saber o que 

fazer com eles. A educação não é para domesticar, mas para libertar, não é para alienar, mas 

para a autonomia. Nessa perspectiva, o primeiro tópico do próximo capítulo desse trabalho 

discorre sobre a estética da recepção e sua relevância para o ensino de literatura ao colocar o 

leitor como figura central nesse processo. Pois na medida em que lê, ele passa a participar 

ativamente da “construção” da obra literária e ao ressignificá-la é mais que leitor, pois torna-se 

também autor. 
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CAPÍTULO II 

 

2.1 - Um olhar sobre o leitor em formação. 

 

A literatura é algo inexaurível, pela simples e 

suficiente razão de que um único livro é inexaurível. O 

livro não é uma entidade fechada: é uma relação; é um 

centro de inúmeras relações. Uma literatura difere de 

outra, anterior ou posterior a ela, menos pelo texto do que 

pelo modo como é lida.  

(Jorge L. Borges) 

 

 Os dois primeiros tópicos discutidos nesta dissertação nos permitiram vislumbrar um 

panorama geral acerca da formação de leitores no Brasil e as práticas de letramento literário 

desenvolvidas na escola durante o ensino médio na disciplina de literatura. Após a compreensão 

desse cenário é possível direcionar nossas discussões para a principal personagem desse 

processo, o leitor, ou melhor, o aluno do ensino médio enquanto leitor em formação. 

 Assim, a teoria da estética da recepção torna-se a mais apropriada para que possamos 

discutir e aprofundar as questões referentes à recepção de obras literárias no ensino de literatura 

haja vista que centra na figura do leitor suas discussões integrando este ao considerar sua 

participação na construção de sentidos das obras, nesse viés, o leitor assume um lugar ativo e 

não pode ser visto como mero expectador, passivo, no ato da leitura literária. Seguindo essa 

perspectiva, o foco deste tópico se centrará na figura do leitor e os percursos ao longo de sua 

formação durante o ensino médio à luz da teoria da recepção. Portanto, a pergunta que move a 

discussão desenvolvida nesta parte procura saber: em que medida o ensino de literatura nos três 

anos finais da educação básica, sustentado pela estética da recepção, pode auxiliar no processo 

de formação do leitor e na construção de autoria dos secundaristas? 

Primeiramente, não podemos nos esquecer de que a leitura é um fenômeno bastante 

complexo, seja como prática individual ou enquanto acontecimento social e cultural. A partir 

disso é possível compreender as mudanças nos modos de ler que marcaram a relação entre leitor 

e texto. Desde o fim da Idade Média, quando se estabeleceu a leitura silenciosa, uma grande 

transformação aconteceu no processo de compreensão de um texto e após séculos a leitura 

tornara-se algo ainda mais íntimo, sem a presença de um orador e com o mínimo de intervenções 

externas, marcada apenas pelo movimento dos olhos e o passar das páginas. Segundo Lilia 

Gonçalves (2010, p. 29): 
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 Muitas foram as transformações ocorridas no processo de 

escrita e leitura, e todas elas atenderam as necessidades e exigências da 

sociedade em suas respectivas fases. No entanto, essas transformações 

não significaram uma negação/ruptura da forma anterior, mas, antes, 

“uma revolução nas estruturas do suporte material do escrito, assim 

como nas maneiras de ler” (CHARTIER, 1998, p.13) Da argila ao texto 

impresso, novas atitudes são inventadas; outras se extinguem. As 

práticas leitoras são transformadas pelos novos suportes que evoluem 

aproveitando elementos importantes de seu antecessor. O livro moderno 

e o livro de Gutenberg se apropriaram da paginação, dos índices e da 

numeração do códice. A leitura, em forma de oratória, dos rolos de 

papiro, cede espaço à leitura silenciosa do texto impresso. As práticas 

de leitura mudam conforme os tempos e as razões de ler. 

(GONÇALVES, 2010, p.29). 

Ademais, para a estética da recepção o ato de leitura, por meio de uma projeção da obra 

literária feita pelo leitor de uma determinada sociedade, apresenta um ponto de vista duplo na 

dinâmica da relação com a obra e, nessa perspectiva, volta-se para as diversas interpretações 

realizadas nas várias condições sócio-históricas que construíram essas leituras. Com isso, fica 

evidente que o discurso é fruto de um método de recepção ao alterar a multiplicidade dessas 

estruturas de sentidos historicamente mediadas. Desse modo, a partir da leitura de Regina 

Zilberman (1989) e Luiz Costa Lima (1979) trataremos dos princípios da estética da recepção. 

A estética da recepção surge em diálogo e ao mesmo tempo em oposição às perspectivas 

defendidas pelas correntes marxista, formalista, estruturalista, o formalismo russo e o new 

criticism. Essa oposição se deu principalmente em razão de que essas correntes teóricas se 

preocupavam com autores, obras e contextos de produção, mas deixavam quase sempre à 

margem um elemento fundamental do processo, o leitor.  

A teoria da estética da recepção foi desenvolvida por volta de 1967 e teve como 

fundadores Hans Robert Jauss (1921 – 1997) e Wolfgang Iser (1926 – 2007) apresentando uma 

ideia dinâmica de leitor como fator essencial na constituição da obra literária. Nessa perspectiva, 

o estudo da recepção revelou a importância do leitor na co-produção do significado do texto e 

deu ênfase na posição ativa do indivíduo no ato de leitura. O que para a perspectiva defendida 

nesse trabalho, a de formar leitores e desenvolver a autoria, é fundamental. Além de que o 

princípio promulgado pelos autores, Jauss e Iser, reitera a ideia do conceito de letramento, em 

que ler não é mero exercício de decodificação dos signos, mas também construir significados. 

Em razão de não concordar com a instituição escolar, que era idealista e positivista, na 

construção de uma história da literatura, Jauss (1994) retoma essa problemática haja vista que 
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os princípios empregados pela escola não eram baseados na confluência entre o aspecto 

histórico e o estético o que, segundo o autor, cria um vazio entre literatura e história. Desse 

modo, Jauss (1994) sustenta sua teoria a partir de sete pontos que, segundo Regina Zilberman 

(1989), podem ser divididos em dois grupos, pois os quatro primeiros apresentam características 

de premissas e os três últimos indicam uma ação. 

Sendo assim, o primeiro tema da teoria de Jauss (1994) propõe uma nova teoria da 

história da literatura, que para o autor não se relaciona com a contingência dos fatos literários, 

mas sim com o diálogo estabelecido entre obra e leitor. A esse respeito Zilberman (1989, p. 33) 

afirma que “a relação dialógica entre o leitor e o texto é o fato primordial da literatura e não o 

rol elaborado e depois de concluídos os eventos artísticos de um período”. Nesse sentido, para 

os autores a historicidade se dá a partir da atualização da obra literária. Assim, como já 

afirmamos no tópico anterior, não se trata de demonizar o ensino de literatura, também, pela 

perspectiva histórica, mas em fazê-lo considerando a recepção das obras ao longo da história, 

ou seja, sua multiplicidade de leituras. 

 A partir do primeiro fato, Jauss (1994) apresenta um segundo postulado assentado sob a 

égide de que o saber prévio de certa comunidade de leitores e seu horizonte de expectativas 

determina a recepção, e ainda que a disposição desse grupo está acima da compreensão subjetiva 

do leitor. Diante disso, o diálogo estabelecido entre o novo apresentado pela literatura e as 

experiências trazidas pelo leitor o “conduz a determinada postura emocional e, com tudo isso, 

antecipa um horizonte geral da compreensão”. (JAUSS, 1994, p. 28). Dessa forma, a recepção 

torna-se um fato histórico-social na medida em que as reações particulares são parte de uma 

leitura ampla da comunidade na qual o sujeito está inserido. 

Sendo assim, uma obra somente será atualizada enquanto possibilitar a interação com o 

leitor, o que consiste no critério para o conceito do “horizonte de expectativas” apresentado por 

Jauss (1994). Conceito esse que é constituído pelas referências oriundas do conhecimento 

prévio que o receptor possui de outras leituras, seja de ordem de gênero, de forma, de temática 

e da distinção entre as linguagens. Sobre esse conceito o autor assevera que: 

A obra que surge não se apresenta como novidade absoluta num 

espaço vazio, mas, por intermédio de avisos, sinais visíveis e invisíveis, 

traços familiares ou indicações implícitas, predispõe seu público para 

recebê-la de uma maneira bastante definida. Ela desperta a lembrança 

do já lido, enseja logo de início expectativas quanto a “meio e fim”, 

conduz o leitor a determinada postura emocional e, com tudo isso, 
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antecipa um horizonte geral da compreensão vinculado, ao qual se pode, 

então – e não antes disso –, colocar a questão acerca da subjetividade 

da interpretação e do gosto dos diversos leitores ou camadas de leitores. 

(JAUSS, 1994, p. 28) 

Nesse sentido, a ideia de horizonte de expectativas é bastante ampla, pois primeiro trata-

se do limite daquilo que é visível, podendo mudar segundo as alterações de perspectiva do 

receptor. Segundo, a relação dialógica entre a obra e o leitor está sujeita a fatores marcados por 

esse horizonte de expectativas que é o que vai criar a primeira reação do leitor à obra. Assim, 

todo leitor cria um horizonte de expectativas resultante de suas vivências e leituras precedentes. 

 Ainda por meio do conceito denominado pelo autor de “horizontes de expectativa”, 

Jauss (1994) apresenta uma terceira tese que se sustenta na ideia de que o texto pode satisfazer 

o horizonte de expectativas do leitor ou gerar certo estranhamento, o que causaria a ruptura 

desse horizonte, a partir disso, o leitor seria levado à construção de uma nova realidade. De 

acordo com essa perspectiva, essas expectativas variam conforme o tempo e Jauss (1994) então 

classifica as grandes obras literárias como aquelas capazes de provocar o leitor de todas as 

épocas, permitindo novas leituras a cada novo momento histórico. 

É necessário esclarecer ainda que é evidente que esses horizontes de expectativa não são 

criados somente pelo leitor, mas também pelo autor e pela obra, como assevera Eagleton (1997, 

p. 98), “Quando a obra passa de um contexto histórico para outro, novos significados podem 

ser dela extraídos”. Essa possibilidade se dá pela intersecção dos horizontes de expectativa do 

autor, da obra e o do leitor, no momento da leitura. 

Na última premissa, Jauss (1994) retoma a questão da historicidade, pois propõe analisar 

as relações contemporâneas das obras com suas épocas de publicação, ou seja, por meio da 

releitura e do diálogo com a época primeira, a história da literatura recupera a historicidade do 

texto literário. Diálogo esse muita das vezes não construído na análise das obras canônicas 

trabalhadas na escola, impossibilitando uma construção de sentido acerca da obra literária por 

parte dos alunos e mantendo preso o texto literário como conteúdo do passado. 

 Ademais, de acordo com Zilberman (1989), as três últimas teses apresentadas por Jauss 

(1994) configuram uma espécie de metodologia, que, por sua vez, se constitui da defesa do 

autor em relação ao estudo da obra literária a partir de aspectos sincrônicos, diacrônicos 

relacionados com a literatura e a vida. Dessa forma, o caráter diacrônico de análise da obra 

literária trata de sua recepção ao longo do tempo, e deve ser estudado segundo o autor, não 
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apenas no momento da leitura, mas no diálogo com as leituras anteriores. Já o sentido sincrônico 

aborda o princípio adotado ao comparar obras literárias do mesmo período. 

 Por fim, a última indicação de Jauss (1994) se fundamenta na relação entre vida e 

literatura e pressupõe uma função social para a criação literária por meio de seu caráter 

libertador e possibilita novos caminhos para o leitor no que diz respeito à experiência estética. 

Contudo, conforme evidencia o autor, “a função social somente se manifesta na plenitude de 

suas possibilidades quando a experiência literária do leitor adentra o horizonte de expectativas 

de sua vida prática”. (JAUSS, 1994, p. 50). 

 Outro teórico que volta suas discussões para o leitor é Wolfgang Iser (1926 – 2007), que 

centra seus estudos principalmente no ato individual da leitura. O pressuposto teórico defendido 

por Iser (1999), a Teoria do Efeito, tem como principal fonte os escritos de Roman Ingarden, e 

busca analisar os efeitos da obra literária provocados no leitor. Esse pressuposto privilegia a 

experiência da leitura de textos literários como uma maneira de elevar a consciência ativamente, 

enfatizando seu papel na procura de significados. 

Assim, as ideias de Iser (1999) concebem ao leitor maior atuação no texto permitindo-

lhe consolidar a obra a partir de múltiplas interpretações. “Essa generosidade, porém, é 

condicionada por uma instrução rigorosa: o leitor deve construir o texto de modo a torná-lo 

internamente coerente”. (EAGLETON, 1997, p. 111). Entretanto, por desconsiderar a 

“concretização” proposta por Ingarden, um diálogo efetivo entre o leitor e o texto, Iser (1999) 

propõe a teoria dos “espaços vazios”, tratando de que para ele a obra literária é caracterizada 

por uma incompletude em que a literatura, por sua vez, se realiza no ato da leitura. 

A partir do conceito de “lugares indeterminados” proposto por Ingarden, defendendo a 

ideia de que o autor deixa intencionalmente lacunas na obra que devem ser preenchidas pelo 

leitor, Iser (1999) apresenta a ideia de “espaços vazios” atualizando o conceito anterior. Em sua 

reformulação Iser (1999) sustenta que essas lacunas não precisam ser obrigatoriamente 

preenchidas sendo que “os lugares vazios incorporam os ‘relés do texto’, porque articulam as 

perspectivas de apresentação, possibilitando a conexão dos segmentos textuais” (ISER 1999, p. 

126). 

Nessa mesma perspectiva, Umberto Eco (1986) aponta que “um texto é um mecanismo 

preguiçoso (ou econômico) que vive da valorização de sentido que o destinatário ali introduziu” 
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(ECO, 1986, p.37), assim “à medida que passa da função didática para a estética, o texto quer 

deixar ao leitor a iniciativa interpretativa”. Nesse sentido, a obra literária é um todo, ou seja, 

existe em si mesma, mas necessita de um leitor para concretizá-la. 

É evidente que preencher esses “espaços vazios” configura-se um desafio ao leitor, pois 

esses é que se movimentam pela estrutura do texto, mobilizam, transformam, constroem e 

desconstroem as expectativas e hipóteses do leitor e com isso proporcionam a interação entre 

ambos, texto e leitor. Além disso, Iser (1999) apresenta em O ato da leitura: uma teoria do 

efeito estético, uma ideia de que a obra literária é um meio pelo qual o leitor constrói suas 

representações, em que “O papel do leitor representa, sobretudo, uma intenção que apenas se 

realiza através dos atos estimulados no receptor. Assim entendidos, a estrutura do texto e o 

papel do leitor estão intimamente ligados”. (ISER, 1999, p.75). Nesse viés, os espaços vazios 

operam no não dito e com isso Iser (1999) enfatiza que ao proporcionar que o leitor revele o 

que estava oculto, os espaços vazios vão compor o repertório do texto, fazendo com que o leitor 

seja ativo no processo da leitura e com isso utilize e desenvolva sua competência criadora. 

 Nesse sentido, a prática da leitura literária incide justamente na apropriação das 

potencialidades da linguagem, da palavra e da escrita, e assim a leitura literária jamais será 

estática, pois para o leitor sempre existirá algo a ressignificar. Diante disso, é possível entrever 

níveis de leitura, os quais o educador alemão Hans Kügler classifica em três: leitura primária, 

constituição coletiva do significado e modos secundários de ler, e em seu texto Níveis de 

Recepção Literária no Ensino, (1987, p.35) o autor destaca ainda que: 

 Compreender um texto significa ao mesmo tempo personalizá-

lo. A aludida relação entre o compreender e a personalização do texto, 

na recepção, fica clara se se entender que o compreender constitui-se, 

antes de tudo, pelo fato de que o sujeito que compreende percebe, 

juntamente com o objeto da percepção, a si próprio. (KÜGLER, 1987 

p.35).  

 Dessa forma, a leitura não pode ser compreendida apenas do ponto de vista da 

decodificação dos dados presentes no texto, conforme discutimos ao tratar do que configura as 

práticas de letramento literário, mas sim uma espécie de conexão de autoconhecimento. O leitor 

não é exterior no momento da leitura, como se fosse apenas passivo no processo, mas é figura 

central na recepção do texto. A questão que importa nesse momento é a relação estabelecida 

entre a obra e o EU. 
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 Entretanto, é preciso considerar esses “níveis” de leitura, conforme apresenta Kugler 

(1987). Nesse  sentido, principiamos por esclarecer o que o autor chama de leitura primária: 

 Portanto, a leitura primária é, necessariamente, não-crítica e 

afirmativa. O leitor penetra nas perspectivas oferecidas pelo texto, 

completa os espaços esquemáticos e transpõe as informações recebidas 

em representações, que continuam a existir na sua consciência 

consideravelmente libertas, embora não independentes da configuração 

textual. (KÜGLER, p. 36). 

 Esse nível de leitura é apontado pelo autor como aquele que encontra no texto sua 

dimensão pessoal e nesse sentido a relação com a obra lida é construída na medida em que o 

leitor a “co-produziu” ao se projetar no texto. Nesse nível são ainda encontrados três traços 

característicos assinalados pelo autor, sendo eles: a leitura não duplicada, na qual o leitor não 

associa a linguagem do texto a uma linguagem crítica ou teórica. A projeção e a auto inserção 

simulativa, a partir desses traços o leitor identifica-se com personagens, com o espaço, com a 

história e por meio das informações do texto constrói sua própria imagem, suas personagens e 

sua narrativa. 

  Ademais, o que marca a transição desse nível para um segundo estágio de leitura 

seria, segundo Kugler (1987), o deslocamento e a condensação. Nesses dois processos ocorre 

uma espécie de ruptura com a construção da utopia de que a obra literária atende apenas as 

expectativas do EU e por conseguinte cria-se uma articulação do significado, levando o leitor a 

um segundo nível de leitura, descrito pelo autor como a constituição coletiva do significado.  

 Nesse segundo nível de leitura o leitor consegue organizar e articular a experiência de 

leitura vivida por ele e defender suas interpretações diante dos outros. Essa leitura é efetivada 

pelo grupo de aprendizagem no qual o leitor está inserido. Desse modo, para Kugler (1987, p. 

38): 

 A constituição coletiva do significado (elaboração e confronto 

dos modos de ler de responsabilidade subjetiva na sala de aula) ocorre, 

na verdade, com a perda da ilusão, lograda na leitura primária, e com o 

acréscimo de tentativas de racionalização da experiência de leitura. 

(KÜGLER, p. 38). 

 Já no terceiro nível, modos secundários de ler, o leitor pode chegar à leitura crítica tão 

desejada na sala de aula. É nesse estágio que podem ser construídas as relações entre autor-

texto-leitor. Contudo, o que temos observado, é infelizmente que não conseguimos alcançá-lo, 
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haja vista os modos como o ensino de literatura se realizam na escola e os resultados que 

apresentam. 

 Se por um lado podemos entrever níveis de leitura tão caros no processo de formação 

do leitor, por outro lado é também imprescindível dizer dos tipos de leitores. Na obra de Lucia 

Santaella, Navegar no Ciberespaço – O perfil cognitivo do leitor imersivo (2004), a autora 

aponta três tipos de leitores historicamente construídos: o leitor contemplativo/ meditativo, o 

leitor movente fragmentado e, por fim, o leitor imersivo, virtual. Esses tipos são caracterizados 

por traços distintos.  

O primeiro tipo se refere àquele que se desobriga de qualquer situação para se concentrar 

na leitura, numa atividade solitária, que pode ser atravessada pela reflexão, continuada, e refeita 

diversas vezes até que a compreensão seja alcançada de modo desejado. É o leitor que buscou 

o isolamento para absorção do conteúdo, que não se preocupa com o tempo gasto na leitura nem 

tem pressa para terminar. 

 O segundo tipo de leitor surge pós Revolução Industrial, imerso num universo pautado 

pelo acelerado desenvolvimento tecnológico e marcado pelo excesso de informações 

audiovisuais. São todos aqueles que no dia a dia convivem com imagens e textos que seduzem 

e fazem produtos serem vendidos. Os leitores moventes seguem lendo tudo ao redor, 

rapidamente com pouca concentração, pois esta não é exigida nas leituras cotidianas, mas sim 

a pressa que a vida pós Revolução Industrial foi fixando a todos. É o leitor intermediário entre 

o contemplativo e o imersivo. 

Já o terceiro tipo de leitor, imersivo, está a todo tempo preparado para absorver e ler 

novas informações. É o leitor que transita por várias dimensões de conteúdos através dos 

meandros que as vincula e pode desenvolver uma “leitura infinita”, que entrecruza as 

informações com outros textos, os compara e cria outro conteúdo, efetivando um tipo de leitura 

dialógica. 

 Ademais, Umberto Eco (1994) também aponta dois tipos de leitor, o empírico e o leitor-

modelo, que são na verdade estratégias textuais utilizadas quando o autor produz um texto, 

assim o autor constrói esse leitor sob uma hipótese de como o texto será lido e quais os caminhos 

que o leitor deverá percorrer. A lembrar os conceitos aqui já discutidos de “horizontes de 

expectativas” de Jauss (1994) e dos “espaços vazios” de Iser (1999), essa espécie de previsão 
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de como será o leitor é denominada por Eco de leitor modelo. Para Eco (1994, p. 14) o “leitor-

modelo de uma história não é o leitor empírico”. Não se trata, portanto, de esperar que esse 

leitor exista, mas segundo Eco (1994), o autor precisa construir o texto de modo a construir por 

meio desse também o leitor. 

Assim, o autor procura transformar um leitor comum, provido de todas as peculiaridades 

possíveis a um ser humano qualquer, em um leitor específico, armado, além de suas 

peculiaridades idiossincráticas, das capacidades necessárias para abarcar aquilo que a obra 

possui. Pois a obra literária procura exaltar certas características perceptivas do leitor e 

acomodar seu olhar e sua capacidade interpretativa para que este perceba aquilo que ela quer 

comunicar e para onde deseja lhe conduzir. Nesse sentido, Umberto Eco (1994, p.37) assevera 

que:  

 Mas o que devemos dizer já é que um texto postula o próprio 

destinatário como condição indispensável não só da própria capacidade 

concreta de comunicação, mas também da própria potencialidade 

significativa. Em outros termos, um texto é emitido por alguém que o 

atualize – embora não se espere (ou não se queira) que esse alguém 

exista concretamente e empiricamente. (ECO, 1994, p. 37) 

Assim, se voltarmos nossos olhos para o contexto escolar, será possível determinar que 

as práticas de leitura literária empreendidas na escola não possibilitam que o aluno alcance a 

estrutura de leitor modelo, pois este não é livre para preencher as lacunas do texto e construir 

assim seus significados. Haja vista que no que concernem as práticas de leitura e interpretação 

de obras literárias realizadas na escola não raro o aluno é instigado pelo professor a procurar no 

texto aquilo “que o autor quis dizer”. Diante desse fato, os alunos precisam ser emancipados no 

processo de leitura, ou seja, necessitam de outras metodologias que os desprendam do trabalho 

de tentar desvendar um sentido único no texto literário e os transformem em donos de suas 

próprias leituras para que possam vivenciar a experiência estética proporcionada pela literatura. 

 Nesse sentido, é preciso pensar as práticas de letramento escolar que visam à formação 

do leitor sob a perspectiva da estética da recepção, que coloca o leitor, ou seja, o aluno como 

elemento central no processo da leitura literária. Essa perspectiva já é adotada no PNC, nas 

OCEM e em documentos afins, entretanto não passou ainda a ser efetivada na didática 

empregada no ensino de literatura. Logo, hoje somos atravessados por uma disparidade quando 

observamos a escola, pois ao que parece temos uma estrutura escolar correspondente ao século 
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XIX, o professor com formação do século XX e o aluno do século XXI, parece portanto que a 

revolução tecnológica afetou tudo, menos a escola.  

 Todavia, não basta levar computadores ou tabletes e apresentar novos suportes para o 

livro, posto que o conhecimento técnico passa a ser obsoleto muito rapidamente. É preciso que 

o ensino de literatura sirva para transformar os conteúdos em conhecimento proporcionando um 

ensino de qualidade e um aprendizado legítimo integrado ao momento atual. Para isso é 

necessário que o aluno, enquanto leitor em formação, juntamente com a obra literária estejam 

no centro do ensino dessa disciplina. 

 Portanto, ao defender a perspectiva da estética da recepção para o ensino de literatura, 

além de resgatar o prazer do texto, esta proporciona o desenvolvimento de uma autonomia 

leitora e o desenvolvimento de autoria desse leitor em formação, na medida em que a leitura do 

aluno o transforma em co-produtor da obra literária, no sentido de que atua em sua 

ressignificação e atualização. Para isso é imprescindível considerar o processo de formação do 

leitor atravessando os níveis de leitura até alcançar aquela que esperamos: crítica e autônoma, 

em que o aluno principia o desenvolvimento de sua autoria tornando-se dono de suas próprias 

interpretações, dono de suas leituras.  

Nesse sentido, o papel do professor enquanto mediador desse processo é fundamental, 

pois é preciso conduzir o aluno aos caminhos que levam ao desenvolvimento da autonomia no 

ato de ler e também da autoria. Considerando o secundarista enquanto leitor em formação, 

embora o aluno seja um sujeito dotado de uma vivência particular cujas experiências 

constituirão sua leitura, é imprescindível que o professor o auxilie nesse processo a fim de evitar 

o que Umberto Eco chamará de “super-interpretação” ou ainda a não compreensão da obra. 

Assim, o papel do professor é o de fazer com que o aluno consiga atingir a estrutura do leitor 

modelo pretendido na obra literária. 

Ademais, o papel da escola ao afirmar as funções primordiais para o ensino da literatura 

deve proporcionar, colocando sempre em evidência a figura do leitor em formação, que se 

exerça tanto a função estética quanto a função social da leitura literária, de modo que seu 

exercício possibilite ao aluno sua liberdade, sua formação e reflexão crítica e a partir desses 

mecanismos possa participar ativamente na construção de uma nova sociedade. Afinal, quanto 

mais a preocupação no processo de formação do leitor se centrar no aluno e em sua relação com 

as obras literárias, de acordo com as funções desempenhadas por meio do conteúdo literário 
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mais consciente esse aluno se tornará e perceberá, com lucidez, as dificuldades que tem a 

enfrentar, no domínio econômico, social e cultural, no processo permanente de construção de 

sua autonomia. Pois ler é também um processo de socialização do indivíduo autenticado pelo e 

no grupo social. 

Assim, ao considerar no capítulo primeiro desta dissertação o contexto histórico de 

formação de leitores no Brasil e a ruptura que ocorre no processo de formação de leitores nos 

anos finais da educação básica, provocado principalmente pelos modos efetivados no ensino de 

literatura que não condizem com as perspectivas do letramento literário, é que defendemos a 

necessidade de continuidade desse processo à luz das teorias da recepção e por meio da prática 

de escrita criativa enquanto metodologia possível para o desenvolvimento da autoria. Nessa 

perspectiva, no segundo tópico de discussão desse capítulo discutimos a escrita criativa 

enquanto possibilidade na formação do leitor no ensino médio. 
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2.2 A escrita criativa em contexto escolar: Uma possibilidade no processo de formação 

do leitor 

A literatura nasce da literatura. Cada obra nova é 

continuação, por consentimento ou contestação, das 

obras anteriores. Escrever é, pois, dialogar com a 

literatura anterior e com a contemporânea.  

(Leyla Perrone-Moisés) 

 

  

É fato que tanto o entendimento sobre o que é a escrita quanto os modos de escrever 

sofreram transformações com o passar dos séculos, assim como também sofreram modificações 

o livro, o leitor e a leitura. Se pensarmos em teorias e em uma tradição ocidental da escrita 

retomaremos a antiguidade, quando o debate fala/escrita dá a segunda um lugar, inicialmente e 

meramente representacionista. 

Assim, principiamos o segundo capítulo desta dissertação apresentando algumas 

concepções de escrita a fim de responder à pergunta que procura saber: como a escrita criativa 

pode atuar na formação do leitor no ensino médio? Desse modo, falamos de ensinar literatura 

nessa fase da educação ampliando o processo, incluindo a prática de escrita criativa. Assim, 

interessa ensinar a ler e a escrever de modo que por meio desse tipo de escrita peculiar seja 

possível desenvolver caminhos para a construção da autoria, portanto, o foco não é o produto 

final, o texto, mas o processo. 

Na antiguidade, Platão usava o diálogo para defender a oralidade por princípio, 

apresentando seus debates filosóficos e demonstrando que o discurso oral demanda uma 

participação de interlocutores que deveriam debater diretamente a partir da exposição de suas 

ideias. Para o filósofo idealista, a escrita não trazia a alma de seu interlocutor, pois ela própria 

seria a mediação de ideias, o que para ele impossibilitava a construção de conhecimento por 

meio da ação dialógica do debate entre as almas. 

Para Platão, a escrita seria ao mesmo tempo muda1, ao passo que não possui nenhuma 

voz presente que dê “às palavras que ela arruma o tom da verdade delas”, e falante demais, pois 

                                                 
1 Em Políticas da Escrita, Jacques Rancière (1996) apresenta o mythos platônico da invenção da escrita, o Fedro. 

Nele a escrita sofre dupla crítica, de ser ao mesmo tempo muda e falante demais. É muda, pois “não há nenhuma 

voz presente para dar às palavras que ela arruma o tom da verdade delas”, e falante demais, pois ela “está liberta 

do ato de palavra que dá a um logos sua legitimidade [...] a letra morta vai rolar de um lado para o outro sem saber 

a quem se destina, a quem deve ou não falar. Qualquer um pode, então, apoderar-se dela, dar a ela uma voz que 

não é mais ‘a dela’, construir com ela uma outra cena de fala, determinando uma outra divisão do sensível” (1995, 

p. 08)  
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“qualquer um pode, então, apoderar-se dela, dar a ela uma voz que não é mais ‘a dela’, construir 

com ela outra cena de fala, determinando outra divisão do sensível” (Rancière, 1996, p. 08). 

Atualmente sabemos que diferentemente do que defendia Platão, o diálogo se dá entre autor-

texto-leitor sobremaneira que o debate não é prejudicado pela ausência física de um eu 

empírico, ao contrário, esse debate, ou diálogo, ocorre no campo discursivo com a figura 

semântica do autor e a postura ativa do leitor fazendo do texto escrito uma “obra aberta” à 

recepção e à construção de novos significados. 

Ademais, para Aristóteles, o importante seria desenvolver uma autonomia do ato de 

pensar para o “adestramento do intelecto, as disputas casuais e as ciências filosóficas”. Contudo, 

este deveria se dar por meio de um tratado lógico, que faria o cidadão “encontrar um método 

de investigação graças ao qual seja possível raciocinar, partindo de opiniões geralmente aceitas, 

sobre qualquer problema que nos seja proposto, e sejamos também capazes, quando replicamos 

a um argumento, de evitar dizer alguma coisa que nos cause embaraços”. (ARISTÓTELES, 

1973, p. 11) Assim, Aristóteles afirma que: 

Os itens na elocução são símbolos das afecções na alma, e os 

itens escritos são símbolos dos itens na elocução. E assim, como os 

caracteres escritos não são os mesmos para todos, tampouco as 

elocuções são as mesmas. Entretanto os itens primeiros dos quais estas 

elocuções são sinais – as afecções da alma – são os mesmos para todos, 

assim como são as mesmas coisas, das quais estas afecções são 

semelhanças. (De Interpretatione, 16ª3).2 

Além disso, ao tratar da escrita criativa, ou melhor, da criação poética, filósofos e 

escritores da antiguidade como Aristóteles, Longino e Horácio não duvidavam de que esse tipo 

de prática fosse totalmente possível de ser ensinada, tanto é que criaram “manuais” que 

ensinavam sobre como compor textos que modernamente passamos a chamar de literatura.  

Evidentemente que essas ideias ainda hoje são consideradas relevantes para as teorias da escrita, 

principalmente, no que diz respeito a escrita poética (literária) embora tenham sido em muito 

atualizadas pelos autores modernos e em outros casos superadas. Nesse viés, para Barthes 

(2004), a escrita se mostra ambígua, oculta, mediada. Sobre a escrita, Barthes assevera que: 

Em toda escrita, portanto se encontrará a ambigüidade de um 

objeto que é ao mesmo tempo linguagem e coerção: existe, no fundo da 

escrita, uma “circunstância” estranha à linguagem, há como que o olhar 

de uma intenção que já não é mais aquela da linguagem. Esse olhar pode 

muito bem ser uma paixão da linguagem, como na escrita literária; pode 

                                                 
2APUD in: BARRETO, 2011, p.11 
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ser também a ameaça de uma penalidade, como nas escritas políticas: a 

escrita fica então encarregada de unir em um só traço a realidade dos 

atos e a idealidade dos fins. Eis por que o poder ou a sombra do poder 

sempre acaba por instituir uma escrita axiológica, em que o trajeto que 

separa comumente o fato do valor fica suprimido no espaço mesmo da 

palavra, dada ao mesmo tempo como descrição e como julgamento. A 

palavra se torna um álibi (que dizer, um alhures e uma justificação). 

Isso, que é verdade para as escritas literárias, onde a unidade dos signos 

está incessantemente fascinada por zonas de infra ou de ultralinguagem, 

é ainda mais verdade para as escritas políticas, onde o álibi da 

linguagem é ao mesmo tempo intimidação e glorificação: efetivamente, 

é o poder ou o combate que produzem os tipos mais puros de escrita, 

(BARTHES, 2004, p. 18) 

Assim, deparamo-nos com o caráter impreciso da escrita em que esta é linguagem e ao 

mesmo tempo coerção e, dessa forma, a escrita determina uma posição axiológica e seu status 

já evidencia um modo de construção social, que desvenda o seu valor simbólico e de 

instrumento de poder. Afinal, a ação de escrever já principia por demarcar escolhas de gênero 

e de discurso como forma de dar novo acabamento e representação do mundo. 

Ademais, vivemos em uma sociedade que cultua o signo, a imagem, e em nossa 

comunidade a palavra escrita tem poder. Valoramos tanto a escrita a ponto de diminuir 

culturalmente as sociedades ágrafas, e valoramos mais ainda aquela cuja função é 

principalmente estética, ou seja, a escrita literária. Contudo, essa valoração não passa de um 

status que marca um tipo de poder e o lugar privilegiado de alguns poucos escolhidos que a 

dominam, haja vista que em nosso sistema de ensino a prática de escrita é, muitas vezes, 

negligenciada, principalmente no que diz respeito ao ensino de literatura. 

Nessa perspectiva, tomamos por princípio o que defende Rancière (1996) ao dizer que 

a escrita deve ser compreendia em sua dimensão política. Pois, como afirma o autor, a escrita é 

coisa política, não apenas por seu poder simbólico, mas pelo fato de que seu gesto pertence à 

constituição estética da comunidade e alegoriza essa constituição. 

Na atenção apaixonada que as sociedades escolarizadas dão ao 

aprendizado da escrita e à posição correta do corpo do jovem aluno, mais 

ainda que a perfeição do que ele escreve, transparece um valor fundamental: 

antes de ser o exercício de uma competência, o ato de escrever é uma maneira 

de ocupar o sensível e de dar sentido a essa ocupação. Não é porque a escrita 

é o instrumento de poder ou a via real do saber, em primeiro lugar, que ela é 

coisa política. Ela é coisa política porque seu gesto pertence à constituição 

estética da comunidade e se presta, acima de tudo, a alegorizar essa 

constituição. Pelo termo de constituição estética deve-se entender aqui a 

partilha do sensível que dá forma à comunidade. (RANCIÈRE, 1996, p.7) 
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A partir do excerto retirado da obra Políticas da Escrita do filósofo francês Jacques 

Rancière (1996), é possível perceber alguns pontos relevantes ao pensarmos sobre a escrita. Em 

primeiro lugar, o seu caráter político, em segundo o espaço e o corpo no ato da escrita, em 

terceiro a escrita enquanto competência, ainda, em quarto lugar é possível entrever a ideia de 

que o caráter político da escrita não ocupa um campo apenas como “instrumento de poder”, 

mas também como “partilha do sensível”. Nessa perspectiva, a escrita se estabelece em um 

campo político pujante, em que os lugares que os corpos ocupam no texto demonstram diretrizes 

que vão desde a concepção de políticas públicas por esferas de poder e governos 

ideologicamente distintos às práticas pedagógicas promovidas em salas de aula. 

Desse modo, o que se concebe e o que se faz nesse território de “partilha do sensível”, 

ou seja, os modos com que lidamos com a escrita podem dizer muito sobre os modos sob os 

quais vivemos politicamente em sociedade. A esse respeito Rancière (1996) afirma ainda que: 

 Pelo termo constituição estética deve-se entender aqui a 

partilha do sensível que dá forma à comunidade. Partilha significa duas 

coisas: a participação em um conjunto comum e, inversamente, a 

separação, a distribuição dos quinhões. Uma partilha do sensível é, 

portanto, o modo como se determina no sensível, a relação entre um 

conjunto comum partilhado e a divisão de partes exclusivas 

(RANCIÈRE, 1996, p. 7). 

Assim, com as discussões desenvolvidas no capítulo I, que apresentaram o percurso 

histórico e ideológico da instituição escolar e como se desenvolve nessa instituição a formação 

de leitores no Brasil, se pensarmos na estratificação social existente e nos alunos do ensino 

médio, principalmente das escolas públicas brasileiras, expropriados de vários direitos básicos, 

pessoas que, na maioria das vezes, não podem acessar as “partes exclusivas” na “partilha do 

sensível” de que fala Rancière (1996). A esses indivíduos, desenvolver a escrita criativa pode 

tornar-se um ato político de enfrentamento a esse abandono e invisibilidade e uma forma de 

luta contra o status quo. 

Nessa perspectiva, é válido reiterar que consideramos por escrita criativa a prática 

mediada, ou seja, ensinada de exercícios de escrita que levam os sujeitos a produção de textos 

literários dos diversos gêneros, seja de ficção em verso, ficção em prosa (conto, romance, 

novela) da ficção teatral, da ficção de roteiro (cinematográfica ou quadrinhos) ou da ficção 

ensaística. O conceito de escrita criativa deriva da expressão em inglês “creative writing” cuja 

tradução é literal em razão de o campo de estudos nessa área, tanto em relação à existência de 

cursos livres quanto na educação básica e em cursos de graduação e pós-graduação nos EUA 
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serem amplamente difundidos. Esse interesse norte-americano, que advém ainda de uma 

tradição anglo-saxônica, de ensinar a escrever literatura existe desde o fim do século XIX 

quando atividades experimentais que envolviam a prática de escrita literária começaram a ser 

desenvolvidas nas universidades. Entretanto, apesar da existência de várias escolas de escrita 

criativa no Brasil, essa ainda é uma área de estudos recente em nosso país. 

 Apesar de no Brasil serem recentes as discussões e os cursos de escrita criativa, propor 

ensinar literatura na educação básica incluindo também esse tipo de prática não é algo 

totalmente novo haja vista que essa proposta já existe nas matrizes curriculares de referência da 

educação básica dos estados brasileiros. Contudo, essa prática é indicada somente até o último 

ano do ensino fundamental e serve na maioria das vezes como atividade lúdica ou para a 

aquisição de conhecimentos linguísticos. Assim, o que propomos é que a prática da escrita 

criativa seja desenvolvida também no ensino médio, mas como exercício estético. Ademais, 

vale ressaltar que não estamos propondo criar uma escola de escritores no ensino médio com a 

mesma finalidade das escolas de escrita criativa, mas ampliar as possibilidades do ensino de 

literatura a fim de garantir que os secundaristas continuem a se formar leitores e desenvolvam 

autoria.  

Outro fator a ser considerado em relação à proposição da escrita criativa no ensino de 

literatura diz respeito ao fato de que em nosso sistema de educação escolar, as artes são 

ensinadas com uma perspectiva prática apenas na educação infantil e nos anos que 

compreendem o ensino fundamental, inclusive a literatura. Contudo, essa última ainda enfrenta 

outro dilema, como afirma Catherine Tauveron (2014) em seu trabalho defendendo a formação 

do aluno-autor:  

Em nossa sociedade, em nossa escola, um homem (uma 

criança) que pega pincéis e pinta um rosto sobre uma tela está pintando, 

um homem (uma criança) que pega sua flauta e compõe um trecho, ele 

faz música, seja qual for sua habilidade artística ou a qualidade final do 

produto. Mas, um homem (uma criança) que pega sua caneta para 

escrever uma história não faz literatura. (TAUVERON, 2014, p. 85). 

Diante desse fato, é necessário evidenciar ainda que propor a escrita criativa como 

possibilidade no processo de formação do leitor para o aluno do ensino médio, não significa 

dizer que este deva escrever literatura com a mesma finalidade dos escritores profissionais que 

submetem suas obras a revisores, as editoras, e ao mercado livreiro. A escrita que se propõe 

para os secundaristas no ensino de literatura visa à aprendizagem e experimentação das formas 
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linguísticas e estéticas, de organização do discurso, da composição dos gêneros literários em 

diálogo com os autores e as obras lidas. Desse modo, não nos interessa uma obra pronta e 

acabada, pois a escrita criativa para o aluno, leitor em formação, deve ser um processo contínuo 

que possibilite os caminhos para o desenvolvimento da autoria. 

Ademais, as produções escritas realizadas pelos alunos, ainda que de gêneros literários, 

não se efetivarão enquanto obras literárias com valor reconhecido socialmente, mesmo que sua 

intenção seja estética, o suporte e a finalidade dessa atividade acabam por transformá-las em 

gêneros escolares3cujos princípios e fins estão em si mesmos. Contudo, propor uma escrita que 

não esteja voltada exclusivamente para a avaliação, mas para a experimentação estética, o 

diálogo e a ampliação de leituras, é de grande relevância para o desenvolvimento de uma 

consciência do próprio ato de escrever. Além disso, a escrita criativa, enquanto prática mediada 

ao levar o aluno à produção do texto literário, pode fazer com que este aprenda a se posicionar 

ideologicamente e a selecionar e orquestrar as vozes que irão compor um discurso próprio na 

construção da sua voz enunciativa. A esse respeito Bronckart (1999, p. 156) afirma que essa é:  

Uma oportunidade de se tomar conhecimento das diversas 

formas de posicionamento e de engajamento enunciativos construídos 

em grupo, de se situar em relação a essas formas, reformulando-as, o 

que faz com que esse processo contribua, sem dúvida alguma, para o 

desenvolvimento da identidade das pessoas. (BRONCKART, 1999, p. 

156) 

Assim, é esse “gerenciamento de vozes” que possibilita que o aluno seja o autor legítimo 

de seu texto. A possibilidade da escrita literária enquanto construção de um texto cuja intenção 

seja a estética, permite ainda que o estudante escolha sobre o conteúdo temático a ser 

semiotizado, selecione e organize os discursos, e os diversos mecanismos de textualização. 

Ademais, por meio da experimentação dos gêneros, cujas regras não são estanques, pois 

conforme evidencia Bakhtin (2010) os gêneros literários que também são gêneros discursivos4 

                                                 
3 Sobre as práticas de escrita dos gêneros textuais na escola a professora, Dª. Maria Graça Costa Val apresenta o 

conceito dos gêneros escolares cujo principio e finalidade existem em si mesmos. Segundo Val (2016, p.72) “A 

redação escolar não propicia ao aluno desenvolver-se como sujeito autor, capaz de realizar a escolha do gênero 

adequado às circunstâncias da interlocução e adaptar seu querer-dizer às exigências desse gênero, sem renunciar à 

sua individualidade e à sua subjetividade.” 
4 Em Estética da Criação Verbal, Bakhtin (2010, p. 177) esclarece que “Importa, nesse ponto, levar em 

consideração a diferença essencial existente entre o gênero de discurso primário (simples) e o gênero de discurso 

secundário (complexo). Os gêneros secundários do discurso — o romance, o teatro, o discurso científico, o discurso 

ideológico, etc. - aparecem em circunstâncias de uma comunicação cultural, mais complexa e relativamente mais 

evoluída, principalmente escrita: artística, científica, sociopolítica. Durante o processo de sua formação, esses 

gêneros secundários absorvem e transmutam os gêneros primários (simples) de todas as espécies, que se 

constituíram em circunstâncias de uma comunicação verbal espontânea.” 



72 

 

 

operam entre a estabilidade e a instabilidade, essa experimentação faz ser possível uma escrita 

mais libertária e progressista, que ao contrário das demais práticas de escrita escolar não é 

modelar, mas permite que o aluno fale para si e seus pares. Desse modo, essas escolhas e 

experimentações permitem que o aluno, enquanto escrevente passe a ser dono daquilo que 

escreve. 

Retomando um conceito apresentado em Estética da Criação Verbal (2010) quando 

trata dos gêneros do discurso e diz que seus tipos são relativamente estáveis, Bakhtin (1997, p. 

121), na obra Problemas da poética de Dostoiévski, discute sobre sua característica dual e 

ambígua ao afirmar que os gêneros literários tanto apresentam as “tendências mais estáveis, 

‘perenes’ da evolução da literatura”, por cultivar os ‘elementos imorredouros’, mas são 

‘atualizados ciclicamente’. Nesse viés, para Bakhtin (2010) ‘o gênero sempre é e não é ao 

mesmo tempo’; ‘sempre é novo e velho ao mesmo tempo’; ‘renasce e se renova em cada nova 

etapa do desenvolvimento da literatura e em cada obra individual de um dado gênero’.  

Para Bakhtin (2010) a estabilidade e a instabilidade dos gêneros discursivos, sejam eles 

primários ou secundários, encontram-se principalmente na forma e na linguagem. Entretanto, 

também é possível perceber o caráter duplo dos gêneros a partir da relação temporal com o 

passado e com o presente. Sobre esse ponto Bakhtin afirma que “o gênero vive do presente, 

mas sempre recorda o seu passado, o seu começo” (Bakhtin, 2010: 121). Dessa forma, os 

gêneros, embora conservem suas características, sofrem transformações segundo as 

necessidades daqueles que os empregam no momento presente. 

É evidente que ao propor um diálogo possível entre diversas formas de representação 

estética em linguagem escrita, ou seja, a escrita criativa como metodologia no ensino de 

literatura, é possível transpor um grave equívoco que ocupa o modo como as práticas de escrita 

são desenvolvidas na escola atualmente. Mesmo na produção de gêneros discursivos em que o 

aluno é frequentemente convidado a simular as situações enunciativas – que dizem respeito, de 

quem escreve, para quem escreve, quando escreve, onde escreve, para que escreve e como 

escreve – esse aluno não consegue, na maioria das vezes, desenvolver uma consciência crítica 

e estética da escrita e menos ainda  de autoria, que, nesse aspecto, pode ser compreendida como 

a consciência do fazer linguístico expressa pelas formas. E não consegue por razão de que a 

escrita no ensino médio é empregada, via de regra, de forma modelar e com o objetivo de 

avaliação. 
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Se observarmos as necessidades utilitárias atribuídas aos gêneros propostos para as 

práticas de escrita no ensino médio, percebemos que esses gêneros e práticas passam por uma 

formalização, no sentido de ser colocada à fôrma, enquadrada em regras de composição 

determinadas não pela estabilidade dos gêneros, mas pelas grades de correção as quais os textos 

serão submetidos. É evidente a necessidade do processo de pedagogização e didatização das 

práticas de escrita, e não negamos o fato de que a escrita possua caráter técnico e metodologias 

próprias para o seu desenvolvimento, pois toda forma de escrita advém de técnica. O problema 

reside no fato de que a escrita como prática escolar nos anos finais da educação básica é 

principalmente, quando não exclusivamente instrumento de avaliação. Ao passo que poderia 

ser empregada como elemento substancial na formação dos leitores e no desenvolvimento da 

autoria.  

Nesse viés, em relação à escrita, é importante almejar não só à reprodução, mas à 

criação, ainda que esta se dê inicialmente pela mimese. Isso não significa trazer de volta a 

didática do ensino de literatura por meio das disciplinas de retórica e de poética enquanto 

imitação dos modelos clássicos, como foi ensinada do período colonial ao século XIX, mas 

desenvolver uma prática de escrita no ensino de literatura que seja dialógica, cujas 

interferências não impeçam o desenvolvimento de um estilo, uma escrita na qual o aluno 

consiga desenvolver sua capacidade criativa como forma de expressão e estabelecer relações 

com suas leituras e com o mundo. 

A escrita criativa articulada ao ensino de literatura pode, portanto, atuar no processo de 

formação do leitor na medida em que essa prática construiria em sala de aula uma comunidade 

de alunos-autores que lêem e escrevem em diálogo não somente com os textos canônicos mas 

também com seus pares, e garantiria uma continuidade desse processo, pois é fato que um leitor 

pode nunca tornar-se escritor, mas um escritor sempre será leitor. Assim, como afirmam 

Brandão e Oliveira (2010, p.17): 

Escritores são, antes de tudo, leitores e buscam-se uns nos 

outros, no espaço constelar da literatura e se leem e se escrevem. 

Duplicam-se. Escrevem com suas leituras, que são também seus 

fantasmas, por isso a escrita guarda, mesmo sem saber, a memória do 

Outro, nunca coincidindo exatamente com o que se lê, pois são 

releituras, recriações. O texto nunca é transparente, pois tem uma 

família, um DNA, dissemina-se por vários escritos e os recolhe em suas 

páginas. (BRANDÃO. OLIVEIRA, 2010, p. 17). 
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É evidente que temos ciência das dificuldades inerentes a escrita em contexto escolar, 

mesmo nos anos finais da educação básica. Afinal a escrita, principalmente a criativa, que como 

afirma Ezdra Pound (2006, p.40) “é a linguagem carregada de significados em seu grau 

máximo”, enquanto articulação complexa da linguagem exige além de domínio linguístico, 

textual e discursivo, que se desenvolva ainda uma competência de uso da língua de forma 

efetiva, eficiente e autônoma nas mais diversas práticas sociais, ou seja, é imprescindível o 

letramento. 

Frequentemente ouvimos que é necessário desenvolver o hábito de ler para bem 

escrever. Nesse caso, é muito comum imaginar que só pode escrever bem aquele cuja família 

estimulou a leitura, ou que teve esse tipo de contato na escola. É evidente que um leitor assíduo, 

no caso de decidir escrever, poderá ter mais facilidades em relação a aspectos normativos e 

discursivos, mas não se pode afirmar que por gostar de ler e fazê-lo com frequência, essa pessoa 

passe a escrever. Assim, Dalla-Bona e Bufrem (2013), ao citarem Tauveron e Seve (2005), 

asseveram que: 

“A escrita literária não como um fim em si, mas como o terreno 

ideal para ensinar os alunos a construir uma imagem de leitor” 

Tauveron e Seve (2005, p. 24). Escrever e ler são atos conexos e que 

necessitam de um esforço conjugado de dois agentes distintos, o autor 

e o leitor. O artista deve confiar a outro a realização da tarefa que ele 

começou. Escrever, portanto, é apelar ao leitor para que ele faça passar 

à existência objetiva o que o autor começou a revelar por meio da 

linguagem. Assim, leitura e escrita literária são interdependentes. As 

proposições práticas para o trabalho com os alunos em situação de 

escrita devem levá-los a se conscientizar de seu próprio funcionamento 

mental ao interpretarem um texto literário, tornando-os capazes, a partir 

disso, de provocar nos seus leitores potenciais um trabalho 

interpretativo ou uma cooperação similar. (DALLA-BONA. BUFREM, 

2013, p. 183). 

Nesse sentido, faz-se imperioso esclarecer que a escrita que defendemos difere e supera 

a escrita de uso cotidiano – aquela que se desenvolve para satisfazer as necessidades do dia a 

dia e de orientação no mundo social e na vida prática. Portanto, a escrita que buscamos 

promover pode fazer com que o sujeito permaneça inserido no universo da leitura, pois para 

que a escrita aconteça é necessário que a leitura aconteça, o que garante a continuidade do 

processo de formação do leitor. Ademais a escrita criativa no ensino médio pode ser capaz de 

fazer com que o indivíduo desenvolva uma reflexão crítica, elabore ideias próprias, e é, acima 

de tudo, libertária a ponto de permitir transformações nas formas de expressão individual. 
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Diante do exposto, um ensino de literatura que compreenda também a dimensão escrita 

significa ampliar nos alunos o desenvolvimento de um processo consciente de linguagem. De 

um modo geral, como já dissemos, compete à escola o letramento literário. Nessa perspectiva, 

no próximo tópico de discussão nos propomos pensar a escrita criativa durante o ensino médio 

como facilitadora na construção da autoria, fundamental para o aluno secundarista, que é um 

indivíduo em formação, mas dotado de consciência crítica e que participa ativamente da 

sociedade. 
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2.3 - O aluno-autor: A escrita criativa e os caminhos na construção da autoria  

 
 

Que importa quem 

fala?  

(Samuel Beckett) 

 

Embora tenhamos apresentado algumas definições de tipos de leitor no primeiro 

capítulo, é fato que ao considerarmos a didática escolar no ensino de literatura, existe apenas 

um termo que indique o aluno envolvido nesse processo, leitor, seja ele aprendiz ou experiente. 

O mesmo não ocorre com a escrita, pois separamos o produtor de textos, o autor e o escritor. 

Não que essa cisão esteja de algum modo, inadequada, mas ao dizermos do ensino atual de 

literatura, não proporcionamos que os alunos ultrapassem a primeira instância. Assim, o aluno 

se depara com uma barreira intransponível, pois a este não é dada a possibilidade de deixar de 

ser um mero produtor de textos. É como se ele não fosse capaz de atingir o status de cultivador 

da língua, de desenvolver seu próprio estilo, o que Barthes (1972) determina por “fenômeno 

germinativo”, “uma língua autárquica que mergulha suas raízes na mitologia pessoal e secreta” 

de seu utilizador, e menos ainda o de construir um espaço imaginário próprio. 

É evidente que a autoria começa por ser desenvolvida nos indivíduos enquanto esses 

ocupam a posição de leitor, aqueles que, como dissemos, tornam-se co-produtores de sentidos 

da obra. Entretanto, as práticas pedagógicas empregadas no ensino de literatura nos últimos 

anos da educação básica não têm contribuído para esse desenvolvimento. Isso reside no fato de 

que tanto nos materiais didáticos como na postura de professores, em geral, impera uma 

determinação de que existe uma espécie de “verdade da obra”, ou seja, uma leitura única e 

correta. Desse modo, é fundamental que haja no ensino de literatura uma emancipação no ato 

da leitura e que sejam empregadas diversas formas para a construção de caminhos que levem o 

aluno ao desenvolvimento da autoria. 

Diante desse fato, principiamos o segundo tópico de discussão desse capítulo com o 

questionamento que enseja saber: como a escrita criativa no ensino de literatura pode 

proporcionar a construção de caminhos para o desenvolvimento da autoria? Entretanto, para 

dizer de autoria no ensino médio é preciso considerar que os alunos, sujeitos escreventes em 

potencial, são indivíduos em processo de aprendizagem, portanto autores singulares em ação 

de construção que necessitam ainda de uma metodologia e um “corpus de prescrições”. 
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É necessário pontuar ainda, que existe uma distinção entre escritor e autor. Essa 

distinção é fundamental para a compreensão do que defendemos nesse trabalho. É recorrente a 

confusão entre essas duas entidades, a primeira que é empírica e a segunda que é semântica. O 

conflito que faz com que alguns tomem escritor e autor como sinônimos data principalmente 

de meados do século XVIII com a ascensão do romantismo que trouxe a exaltação do eu e da 

subjetividade, em oposição ao racionalismo defendido pelos iluministas no mesmo século. 

Nesse momento, houve uma mistura entre a figura do escritor, pessoa empírica com registro de 

identidade, ou seja, o corpo que escreve e a figura que chamamos autor, entidade linguística, a 

voz que fala no texto. Essa mistura deixou resquícios e ainda hoje é preciso distinguir as duas 

instituições. 

Nessa perspectiva, abordamos alguns conceitos sobre autoria para assim determinarmos 

o que queremos dizer com os termos aluno-autor e pensarmos a escrita criativa enquanto 

possibilidade na busca de caminhos que levem a autoria no processo de formação do leitor para 

o aluno do ensino médio. Nesse viés, embora não concordem em partes fundamentais, tanto 

Foucault (2002) quanto Barthes (1984) e Bakhtin (2010) seguem na mesma esteira no que diz 

respeito à separação entre a figura do escritor e a figura do autor, assim, o autor é também criado 

na obra – e obviamente não se trata do narrador ou da personagem – é uma figura que representa 

uma posição axiológica. Desse modo, autor e leitor são responsáveis pela construção de sentidos 

da obra, aquele enquanto linguagem vai deixando pistas esse último preenche os “espaços 

vazios”.  

Assim, consideramos nessa dissertação o princípio de que o autor é uma figura 

semântica, é a posição axiológica assumida na composição do texto, materializado na 

linguagem. Entretanto, os estudos de autoria são historicamente recentes, haja vista que na 

antiguidade e até o começo da Idade Média não havia grandes preocupações sobre quem seria 

o responsável pela voz que fala no texto, as obras adquiriam importância por si mesmas e eram 

reconstruídas pelos cantadores segundo suas necessidades. 

Mas com a censura promovida pela Igreja durante a Idade Média e a perseguição aos 

hereges, como apresenta Chartier (1999), a Igreja passou a designar como autores os 

responsáveis pelas obras escritas, a fim de condenar os que defendiam em textos ideias 

subversivas. Mas somente a partir do Renascimento e com a ascensão do Iluminismo, como 

esclarece Foucault (2002), é que fatores políticos, sociais e econômicos colaboraram para a 
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consagração do eu e a supervalorização do indivíduo, o que na literatura será inicialmente 

associado à figura do autor. Nessa perspectiva, Foucault (2002) assevera ainda que: 

Os textos, os livros, os discursos começaram efetivamente a ter autores 

(outros que não personagens míticas ou figuras sacralizadas e sacralizantes) na 

medida em que o autor se tornou passível de ser punido, isto é, na medida em 

que os discursos se tornaram transgressores. Na nossa cultura (e, sem dúvida, 

em muitas outras), o discurso não era, na sua origem, um produto, uma coisa, 

um bem; era essencialmente um acto — um acto colocado no campo bipolar do 

sagrado e do profano, do lícito e do ilícito, do religioso e do blasfemo. 

Historicamente, foi um gesto carregado de riscos antes de ser um bem preso 

num circuito de propriedades. Assim que se instaurou um regime de 

propriedade para os textos, assim que se promulgaram regras estritas sobre os 

direitos de autor, sobre as relações autores-editores, sobre os direitos de 

reprodução, etc. — isto é, no final do século XVIII e no início do século XIX 

—, foi nesse momento que a possibilidade de transgressão própria do acto de 

escrever adquiriu progressivamente a aura de imperativo típico da literatura. 

Como se o autor, a partir do momento em que foi integrado no sistema de 

propriedade que caracteriza a nossa sociedade, compensasse o estatuto de que 

passou a auferir com o retomar do velho campo bipolar do discurso, praticando 

sistematicamente a transgressão, restaurando o risco de uma escrita à qual, no 

entanto, fossem garantidos os benefícios da propriedade. (FOUCAULT, 2002, 

p.47-48). 

Em comunicação realizada em 1969 e depois registrada no texto O que é o autor?, 

Foucalt apresenta uma ideia de autor a partir da forma “como o texto aponta para essa figura 

que lhe é exterior e anterior, pelo menos em aparência” (FOUCAULT, 2002, p. 34). Ademais, 

para o filósofo, a ‘função autor’ caracteriza o modo de circulação e funcionamento dos 

discursos, ou seja, um modo de ser nas sociedades. Em nossa sociedade essa função é marcada 

como ‘mecanismo de apropriação’, primeiramente com a função repressora para com os autores 

transgressores e posteriormente permitindo criar a confiabilidade do conhecimento científico, 

a origem do texto literário, e evidenciar os vários “eus” que os indivíduos ocupam na obra, além 

do processo que “constrói certo ser racional a que chamamos autor” (FOUCAULT, 2002, p.50). 

Na mesma direção, Barthes (1984) em A morte do autor, trata do problema em 

determinar o dono da voz que fala no texto haja vista que, segundo sua concepção, a escrita 

mata toda voz, pois para ele “a escrita é esse neutro, esse compósito, esse oblíquo para onde 

foge o nosso sujeito, o preto-e-branco aonde vem perder-se toda a identidade, a começar 

precisamente pela do corpo que escreve” (BARTHES, 1984, p. 49). Assim, essa criação 

moderna que é a figura do autor e que ao deixar pistas na obra faz com que se busque uma 

espécie de verdade da obra que estaria ligada a quem a produziu. Nesse sentido, Barthes (1984) 

afirma ainda que “A explicação da obra é sempre procurada do lado de quem a produziu, como 
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se, através da alegoria mais ou menos transparente da ficção, fosse sempre afinal a voz de uma 

só e mesma pessoa, o autor, que nos entregasse a sua confidência” (BARTHES, 1984, p. 50). 

Nesse sentido, é necessário dizer que para Barthes o que existe é um movimento no qual ao 

assumir a linguagem o sujeito se constitui dela, assim quem fala na obra é a própria linguagem. 

Tanto para Foucault (2002) quanto para Barthes (1984) a concepção de autor não está ligada a 

um indivíduo real e exterior ao texto. 

Além de Foucalt (2002) e Barthes (1984), Bakhtin (2010) também desenvolveu estudos 

sobre o autor, e é a perspectiva bakhtiniana que orienta nossa compreensão de autoria nessa 

dissertação. Nessa perspectiva, Bakhtin (2010) em seu ensaio “O problema do autor” também 

estabelece uma distinção entre o que ele chama de “autor-pessoa” e “autor-criador”.  

O primeiro trata da pessoa real, ou seja, se considerarmos aqui nossa proposta de ensinar 

literatura também pelo viés da escrita o “autor-pessoa” diz respeito ao aluno enquanto sujeito 

que possui uma vida doméstica e social, uma história, uma língua, uma cultura. Ou seja, um 

indivíduo como pessoa física com inscrição cidadã reconhecida. O segundo, chamado “autor-

criador” é na verdade uma função estética criada pelo primeiro que concebe a obra de arte da 

criação verbal materializada na linguagem, é uma categoria constituinte do enunciado e 

configura aquilo que Bakhtin (2010) chama de presença ou posição axiológica. O “autor-

criador” é ainda uma escolha ideológica de avaliação ética na cadeia de relações entre o “autor-

pessoa” e o “autor-criador”, e que também é construída pelas condições sócio-históricas. Nesse 

sentido, para Bakhtin (2010, p.204) “O autor ocupa uma posição responsável no acontecimento 

existencial; ele lida com componentes desse acontecimento, e por isso também sua obra é um 

componente do acontecimento”.  

Ademais, Bakhtin defendia que por meio da educação estética seria possível vislumbrar 

a construção de um novo homem. Diante desse fato, ao possibilitar que o aluno assuma a postura 

de “autor-pessoa” e desenvolva por meio do texto seu “autor-criador”, ou seja, adote uma 

orientação axiológica, significa também considerar que a realidade pode ser aprendida e 

significada não somente pela via racional, mas também por meio das relações sensíveis 

experienciadas. Nessa perspectiva, Bakhtin (2010) afirma ainda que: 

O artista é precisamente aquele que sabe situar sua atividade fora da vida 

cotidiana, aquele que não se limita a participar da vida (prática, social, política, moral, 

religiosa) e a compreendê-la apenas do seu interior, mas aquele que também a ama do 

exterior - no Ë assim que o artista e a arte em geral criam uma visão do mundo 

absolutamente nova, uma imagem do mundo, uma realidade da carne mortal do 
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mundo que nenhuma outra atividade criadora poderia produzir. E essa determinação 

exterior (interiormente exterior) do mundo, que encontra sua mais alta expressão e 

validação na arte, acompanha sempre nossa visão emocional do mundo e da vida. A 

atividade estética reúne o mundo disperso em seu sentido e o condensa numa imagem 

concluída e autônoma, encontra para o efêmero do mundo (em seu presente, em seu 

passado, em sua atualidade) um equivalente emocional que o reanima e o preserva, 

encontra a posição de valores a partir da qual o efêmero do mundo adquire seu peso 

de valores no nível do acontecimento, recebe um significado e uma determinação 

estável. O ato estético engendra a existência num novo plano de valores do mundo; 

nasce um novo homem e um novo contexto de valores — um novo plano do 

pensamento do homem sobre o mundo. (BAKHTIN, 2010, p. 204-205) 

Assim, o aluno ao construir-se como autor aprende a olhar o mundo de modo sensível e 

dar nova forma e novo acabamento às coisas do mundo, tornando-se, ele mesmo, em outro. Ou 

seja, a constituição de autoria se dá por meio da ressignificação que o “eu” faz de seus 

enunciados concretos e dos “outros” e constitui- se a partir dessa relação com o outro. 

 Desse modo, propor o ensino de literatura permitindo ao aluno a construção de suas 

próprias leituras e levando-o à escrita literária por meio da prática mediada da escrita criativa 

torna possível um movimento que leva a construção da autoria. Pois, primeiro o aluno torna-se 

autor enquanto leitor, que preenche os “espaços vazios” do texto tornando-se co-produtor da 

obra, ou seja, o leitor-modelo que é parte da obra, imaginado pelo autor. Em segunda instância, 

o ato da escrita criativa torna possível que o aluno materialize e ressignifique suas leituras

estabelecendo diálogos entre a vida, as obras e os autores lidos, ocupando a posição daquele 

que constrói as regras do jogo simulando seu próprio leitor-modelo, assumindo uma posição 

axiológica, uma posição responsável no acontecimento do existir. Esse movimento faz com que 

seja possível que o aluno desenvolva sua autoria e permaneça vinculado ao universo da 

literatura e continue se formando enquanto leitor em um processo de letramento que vai além 

dos muros da escola. 

Nessa perspectiva, adotamos o termo empregado por Catherine Tauveron (2014) ao 

designar o sujeito escolarizado, escrevente em potencial, como “aluno-autor”. O trabalho de 

Tauveron (2014) defende o ensino da escrita criativa para a construção da autoria no ensino 

fundamental, como a maioria dos trabalhos dessa área. Entretanto, nos apropriamos do termo e 

ampliamos aqui a discussão considerando a importância de desenvolver essa prática no ensino 

médio, como forma de dar continuidade ao processo de formação do leitor e possibilitar uma 

emancipação no ato de leitura e a construção de autoria no sentido de que fala Bakhtin (2010) 

na qual o sujeito assume uma posição axiológica e se constrói enquanto autor dando novo 

acabamento ao mundo por meio da linguagem. 
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Ao empregar os conceitos da pesquisadora francesa Catherine Tauveron (2002), Dalla-

Bona e Bufrem (2013) apresentam os caminhos apontados por ela sobre como construir nos 

alunos uma postura de autor, afirmando que “não há uma transferência direta da leitura literária 

para a escrita literária”. Para a autora, leitura e escrita não são atividades iguais, o que faz com 

que a constituição de uma postura de autor seja complexa. Para Tauveron (2002, p. 204), “os 

alunos colocados em situação de produção de texto literário desenvolvem uma intenção artística 

e a capacidade de pensar na escrita como uma atividade de concepção deliberada de problemas 

de compreensão e de interpretação para o leitor”. Desse modo, a conclusão que chega a 

pesquisadora é a de que o autor é aquele que possibilita a construção de caminhos, “investiga 

pistas não exploradas, é sensível à beleza das palavras”. Para as autoras o objetivo dessa 

atividade é modificar ao mesmo tempo a relação do aluno com seu texto e a relação do aluno 

com seu leitor. De mero produtor de textos, o aluno se transforma em autor, responsável pelos 

efeitos que cria no texto, com histórias concebidas como áreas de exploração aberta. 

Assim, é preciso esclarecer ainda que autoria em nossa concepção não se trata de criar 

o novo, o original, algo que nunca fora criado antes. A autoria na escrita criativa em contexto 

escolar pode desenvolver-se a partir da mimese, pois encontra-se na ressignificação e no 

diálogo, na escolha de estilo de autores e obras lidos, na interpretação dada a essas e ainda na 

seleção das vozes que o sujeito elege para compor o seu discurso e no diálogo que estabelece 

com elas. Desse modo, concordamos com o que diz Chartier ao ler Fichte (2014, p.141) “Ideias 

são universais por natureza, propósito e uso, daí não se pode justificar nenhuma apropriação 

pessoal delas”.  

A propriedade literária é legítima apenas porque cada pessoa tem seu 

próprio processo de pensamento, seu próprio modo de formar conceitos e 

conectá-los [...]. Agora, uma vez que ideias puras sem imagens sensíveis não 

podem ser pensadas, menos ainda são capazes de apresentação aos outros. 

Logo, cada escritor precisa dar a seus pensamentos uma certa forma, e não 

pode dar-lhes nenhuma outra forma que não a sua própria, porque não tem 

outra [...]ninguém pode apropriar-se de seus pensamentos sem alterar a forma 

deles. Essa forma permanece para sempre sua propriedade exclusiva. 

(FICHTE, in: CHARTIER, 2014, p. 141). 

 Destarte, a intenção desse tópico de discussão procurou responder em que medida 

ampliar o processo de formação do leitor no ensino médio por meio da prática de escrita criativa 

no ensino da literatura, tornaria possível a construção de caminhos para o desenvolvimento da 

autoria dos envolvidos nesse processo. Nesse viés, ao compreendermos como o sujeito se 

constrói enquanto autor e qual a posição ocupada por ele na obra, como responsável por dar 
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novo acabamento aos acontecimentos e as coisas do mundo, fica evidente que a prática mediada 

da escrita criativa desenvolvida em sala de aula nos anos finais da educação básica converte-se 

em uma potente ferramenta para que os secundaristas se construam enquanto alunos-autores. 

Pois, essa permite que esses aprendam a ocupar um lugar responsável no acontecimento do 

existir e tomem para si o seu “quinhão na partilha do sensível”. Esse processo de aprendizagem 

e de formação, como já dissemos, deve ser mediado, ensinado, assim, a partir desse postulado, 

iniciamos o próximo tópico com a atenção voltada para aquele cuja atividade é a de mediador 

de todo esse processo, o professor.   
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2.4 - O papel do professor no processo de formação do leitor e do aluno-autor 

 

Um galo sozinho não tece uma manhã: 

ele precisará sempre de outros galos. 

De um que apanhe esse grito que ele 

e o lance a outro; de um outro galo 

que apanhe o grito de um galo antes 

e o lance a outro; e de outros galos 

que com muitos outros galos se cruzem 

os fios de sol de seus gritos de galo, 

para que a manhã, desde uma teia tênue, 

se vá tecendo, entre todos os galos... 

(João Cabral de Melo Neto) 

 

Desenvolvemos este trabalho defendendo a necessidade de dar prosseguimento ao 

processo de formação do leitor também no ensino médio. Pois, os modos empregados no ensino 

de literatura nessa fase, que geralmente substituem a leitura literária por listas de autores e obras 

e pelo estudo da historiografia literária, associados à ausências pontuais, como a falta de 

políticas públicas efetivas, materiais didáticos pouco eficientes e o parco acesso ao livro 

literário, não corroboram para que o letramento literário seja alcançado, o que faz com que os 

alunos não desenvolvam o hábito e o gosto pela leitura literária. A partir desse problema, 

propusemos pensar o ensino de literatura nos anos finais da educação básica à luz das teorias 

da recepção, que centra seus estudos na figura do leitor e o considera “co-autor” da obra 

literária, ao dizer que esse é também um construtor dos sentidos do texto. Ademais, sugerimos 

a escrita criativa como metodologia possível para ampliar o processo de formação do leitor no 

ensino médio, como forma de garantir que esse seja contínuo, sendo a escrita criativa ainda uma 

maneira de construir os caminhos que levam ao desenvolvimento da autoria. Ou seja, 

defendemos nesta dissertação que o ensino de literatura nos anos finais da educação básica 

aconteça de modo que a obra literária seja o centro de seu próprio ensino, cujas metodologias 

empregadas nesse processo estejam voltadas para leitura e a escrita literária. 

Entretanto, para que nossa proposta se configure eficaz é imperioso que não apenas a 

escola, enquanto suporte institucional, e os alunos estejam envolvidos nesse processo, mas 

também o professor. Não se trata de responsabilizar o professor pelo sucesso ou pelo fracasso 

do processo de formação de leitores, contudo esse é, segundo os dados apontados pela pesquisa 

realizada em 2015-2016 pelo Instituto Pró-Livro, um dos principais agentes de mediação de 

leitura do país. O professor é, de acordo com a pesquisa, o segundo maior influenciador da 
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leitura na vida das pessoas. Assim, buscamos pensar a importância do papel do professor no 

processo de formação do leitor e do aluno-autor. 

Nessa perspectiva, cabe ao professor explorar as potencialidades do texto literário, e 

criar as condições para que o encontro do aluno com a literatura seja uma busca plena de sentido 

na leitura do texto literário. Nesse viés, teríamos um ensino de literatura direcionado pelas 

perspectivas do letramento literário. É necessário pontuar ainda que, “quem ensina a leitura, 

deve ser bom leitor. A partir desse pressuposto ressaltamos que o professor precisa gostar de 

ler, ler muito e envolver-se com o que lê” (LAJOLO, 2005, p.107). Partindo dessa ideia e 

pensando no papel do professor na formação do aluno-autor é imperioso que o docente também 

assuma uma posição no acontecimento do existir, ou seja, que se desenvolva também enquanto 

autor durante sua formação. 

Entretanto, vale ressaltar que não significa que devemos colocar poetas, romancistas, 

contistas para ensinar literatura, ou mesmo que o professor deve tornar-se escritor. Afinal, não 

é preciso que o professor seja pintor para apreciar obras de arte ou mesmo dominar as técnicas 

de pintura e ensinar artes plásticas, do mesmo modo não é necessário que o professor seja atleta 

para ensinar a praticar determinado esporte. Mas, é imperioso que independente da área que 

lecione, o docente deve ser profundo conhecedor do seu objeto de ensino e isso diz respeito a 

saber apreciá-lo e também manipulá-lo. Assim, o principal objeto de trabalho do professor de 

literatura é a obra literária, e, portanto, ele deve ao menos apreciar e exercitar as possibilidades 

de construção desse objeto, tanto na prática da leitura quanto na prática da escrita.  

Durante muito tempo na história da educação o ensino esteve centrado na figura do 

professor, isso construiu uma tradição conteudista que tornava o professor uma espécie de dono 

do saber e o aluno mero receptor de verdades prontas. Contudo, essa perspectiva foi 

transformada e atualmente sabemos que o processo de ensino/aprendizagem se dá na interação 

entre o aluno e o conhecimento e que o professor ocupa o espaço de mediador desse processo. 

Assim, ao pensarmos no ensino de literatura para a formação do leitor e no desenvolvimento da 

autoria dos alunos faz-se necessário que os cursos de formação de professores dessa área 

proporcionem aos mesmos o desenvolvimento do hábito e do gosto pela leitura e também pela 

escrita literária. 

Além do mais, cabe ao professor subsidiar mecanismos para que o aluno consiga adotar 

uma postura de autor, e isso significa fazer com que o discente se sinta autorizado a se colocar 
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no espaço da sala de aula. Contudo, segundo Dios (2001), o que ocorre é que frequentemente 

culpamos os discentes por não possuírem o hábito da leitura ou por não gostarem de literatura, 

mas nos esquecemos que esse problema pode também residir na formação dos professores, 

conforme assevera a autora: 

As universidades não privilegiam a teoria – no sentido de reflexão 

critica sobre a práxis – como assunto central. A separação hierárquica entre 

professores e acadêmicos indica uma divisão sociopolítica entre fazedores e 

pensadores... como se tal separação fosse possível. Estudantes de letras não 

tem voz ativa na organização do saber. Como docentes, não serão críticos. 

(DIOS, 2001, p. 198) 

Para Dios (2001) ensinar é ainda um ato político, pois trata do compromisso com a 

produção de um conhecimento que seja capaz de contribuir para a construção de uma sociedade 

menos desigual. Nesse viés, é preciso que o professor enquanto mediador no processo de 

formação do leitor e na busca por caminhos que levem ao desenvolvimento de autoria dos seus 

alunos promova uma ação pedagógica progressista e libertária, no sentido de que os discentes 

possam ser sujeitos do processo de ensino/aprendizagem, permitindo que “o educando vá sendo 

artífice de sua formação” (FREIRE, 1996, p.70). 

Assim, é imprescindível que o professor assuma uma postura dialógica, aberta e acima 

de tudo reflexiva sobre sua prática, em um movimento dinâmico que Paulo Freire (1996) 

chamou de “dialética entre o fazer e o pensar sobre o fazer”. Nesse sentido, Freire ressalta ainda 

que ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as possibilidades para a produção ou a sua 

construção. Na didática de ensino, o professor necessita deflagrar no aluno uma vontade e 

curiosidade constantes, o que pode torná-lo criador. “Não há criatividade sem curiosidade”, 

além disso, “o próprio discurso teórico, necessário à reflexão crítica, tem de ser de tal modo 

concreto que quase se confunda com a prática” (FREIRE, 1996, p.39). 

Desse modo, o papel do professor enquanto mediador na formação do leitor durante o 

ensino médio o permite desenvolver um processo que se estenda para além dos muros da escola, 

ao inserir como metodologia de ensino de literatura também a prática de escrita criativa o 

professor permite ao aluno a possibilidade de se inscrever nos passos de um escritor - ainda que 

pela mimese - de manipular elementos técnicos observados na composição das obras literárias. 

Dessa forma, a singularidade dessa dissertação, se há alguma, está na defesa de pensar essa 

outra possibilidade para o ensino de literatura nos anos finais da educação básica incluindo a 

prática da escrita criativa como outra dimensão da interação entre leitura e escrita. Nessa 
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perspectiva, o professor possibilita ao aluno o desenvolvimento de uma autonomia do ato de ler 

e facilita a construção de caminhos que levam a autoria no momento em que proporcionar a 

criação de uma comunidade de autores em sala de aula. Como assevera Tauveron (2014): 

O autor se endereça à liberdade dos leitores para dar existência a sua 

obra. Mas ele exige também que eles lhe devolvam esta confiança que ele lhes 

deu, que eles reconheçam esta liberdade criativa nele. O aluno não é 

possivelmente autor de fato, somente se ele souber que a sua intenção artística 

vai provocar na classe uma atenção estética, no professor e entre os seus pares 

(onde Genette define a relação estética). Somente se ele souber, em suma, que 

seu texto, fruto de uma liberdade criativa, vai ser objeto de uma leitura 

semelhante àquela à qual se deve aos autores, uma leitura literária atenta à 

fabricação do texto, ao grão e ao jogo de palavras, aos espaços livres, à 

polissemia potencial, à novidade da descoberta narrativa, à emoção suscitada 

pela narração ou pelo comportamento de tal e tal personagem... e não somente 

aos erros de ortografia ou de sintaxe. (TAUVERON, 2014, p. 90). 

Desse modo, trata-se, portanto, de vislumbrar o ensino de escrita criativa enquanto 

metodologia para a continuidade do processo de formação do leitor sob uma nova perspectiva 

em relação ao modo de ler. Embora a avaliação seja necessária, a escrita não deve ser usada 

apenas como instrumento avaliativo, de medição, mas também formativo o que implica em 

procedimentos distintos. É fato que ensinar a escrever, e mediar um processo que diz respeito 

a criatividade é certamente uma das tarefas mais complexas, haja vista que o ato de escrever é 

difícil e na maioria das vezes pode implicar em tentar ensinar o que não se pratica, o que pode 

provocar insegurança e resistência por parte de muitos docentes. Assim, é preciso repensar a 

formação dos professores de língua portuguesa e literatura a fim de que esses consigam atuar 

de modo efetivo no processo de formação de leitores e na promoção de caminhos que levem à 

autoria na educação básica.  
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 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Nossas palavras não são ―nossas apenas; elas 

nascem, vivem e morrem na fronteira do nosso mundo e 

do mundo alheio; elas são respostas explícitas ou 

implícitas às palavras do outro, elas só se iluminam no 

poderoso pano de fundo das mil vozes que nos rodeiam.  

(Cristóvão Tezza) 

O que procuramos desenvolver nesta dissertação foi uma pesquisa baseada em uma 

metodologia qualitativa de revisão teórica que tornasse possível pensar a continuidade do 

processo de formação do leitor no ensino médio, de modo a alcançar o letramento literário e 

possibilitar por meio do ensino de literatura, com a inclusão da prática da escrita criativa, a 

construção de caminhos que levem ao desenvolvimento da autoria. A ideia defendida nesse 

trabalho surgiu de uma reflexão acerca da minha prática docente, que encontrou na recepção 

positiva de práticas de escrita criativa no ensino de literatura por parte dos meus alunos do 

ensino médio a força motriz para pensar novas perspectivas para o ensino de literatura nos anos 

finais da educação básica. 

Ademais, o tema desenvolvido nesta dissertação nasceu ainda da necessidade de refletir 

sobre as transformações complexas na estruturação dos anos finais da educação básica e mesmo 

que essas representem retrocessos, ainda é possível que por meio da literatura e de sua prática 

possamos desenvolver com os sujeitos em processo de escolarização mecanismos que os 

permitam ocupar um lugar responsável no acontecimento do existir e para que possam reclamar 

para si o pedaço que lhes pertence na “partilha do sensível”. Evidentemente que a literatura não 

é “tábua de salvação” para as mazelas sociais, mas seu ensino por meio da leitura e da prática 

de escrita pode educar o olhar dos indivíduos fazendo com que os mesmos tornem-se sensíveis 

e críticos, possibilitando que aqueles que compartilham desse conhecimento consigam dar novo 

acabamento ao mundo. Assim, é fato que para uma sociedade como a nossa, saber ler e saber 

dizer pode ser a chave para não repetir, ou ainda, permanecer assentado a velhos paradigmas. 

Desse modo, o caminho que percorremos em nossa pesquisa principiou por 

compreender como se deu a construção de uma sociedade não leitora e como o processo de 

formação de leitores acontece em um sistema educacional marcado por disparidades e que se 

forjou segregacionista, massificado e proletarizante. A partir desse percurso buscamos observar 
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os métodos empregados no ensino de literatura nos últimos anos da educação básica e as 

políticas públicas criadas a fim de desenvolver o letramento literário, para pensarmos em que 

medida a escrita criativa, no ensino médio, pode atuar no processo de formação do leitor e 

garantir que este não seja interrompido? Ao discorrermos sobra a escrita em sua dimensão 

política e ao respondermos essa questão nos tópicos de discussão que compõem esta 

dissertação, confirmamos nossa hipótese inicial que parte do princípio de que ao se fazer autor 

o aluno se inscreve de modo efetivo no universo da leitura.

Entretanto, é preciso dizer que durante essa pesquisa encontramos dificuldades pontuais 

no que diz respeito ao referencial teórico acerca do ensino da escrita criativa, essa que como já 

dissemos trata de uma prática mediada que leva o indivíduo à escrita literária. E embora seja 

um campo relativamente novo nos estudos literários no Brasil, a principal dificuldade encontra-

se no fato de que nossa cultura ainda sofre influências de crenças que designaram a criação 

literária como “dom”, como coisa sacralizada e, portanto, inalcançável para indivíduos ainda 

em processo de formação. Ademais, é evidente a relação de tensão entre a literatura e a escola, 

e ainda que saibamos que a literatura que circula na escola torna-se específica desse lugar, ao 

passar por processos de pedagogização e didatização, não podemos negar que as práticas 

escolares, autenticadas pelos materiais didáticos se tornam castradoras da criatividade.  

Contudo, esse trabalho nos proporcionou algo ainda mais relevante que a concretização 

de nossos objetivos, pois a partir dele é possível vislumbrar caminhos para uma investigação 

mais profunda sobre os resultados que a prática de escrita criativa pode gerar no processo de 

formação de leitores e nos caminhos para a construção da autoria. Afinal, essa é uma pesquisa 

cujo terreno se mostra bastante fértil ao pensarmos a necessidade de colocar a prática da escrita 

criativa como metodologia no ensino de literatura no ensino médio sob o método de 

investigação científico quantitativo, pautado na experimentação de uma pesquisa-ação, a fim 

de encontrar resultados concretos que possibilitem pensar novas formas de ensinar literatura. 
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