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RESUMO 

 
TEXTURA DA LEITURA: SERIA UMA RIMA OU UMA SOLUÇÃO? –  

perspectivas em Linguística Aplicada 
 

Anderson da Silva Ribeiro 
Orientadora: Prof.ª Dr.ª Idalina Azevedo da Silva 

 
 
Resumo da Dissertação de Mestrado submetida ao Programa Interdisciplinar 
de Pós-Graduação em Linguística Aplicada da Universidade Federal do Rio de 
Janeiro como quesito para a obtenção do Título de Mestre em Lingüística 
Aplicada. 
 
Esta dissertação, ancorada nos princípios do letramento literário, propõe 
analisar alternativas de prática de leitura em uma escola pública do Estado do 
Rio de Janeiro. Adotei uma política de ensino pautada na perspectiva 
interacionista da linguagem representada por Bakhtin (1986; 2000), já presente 
nos diversos manuais de ensino. Para a fundamentação teórica, busquei outros 
autores que tratassem da “indisciplinaridade” (MOITA LOPES, 2006), cuja 
perspectiva se abre para o campo do diálogo entre áreas e do desejo 
incessante de promover cientificidade aos estudos da linguagem. Dessa 
maneira, como a leitura se constitui uma grande área de investigação dentro da 
qual está a movimentação “nômade” defendida por setores da Lingüística 
Aplicada Contemporânea, procurei relacionar vozes afins que arcassem com a 
ausência do hábito da leitura e, consequentemente, da escrita na escola. Servi-
me também do olhar lingüístico-gramatical, de modo a considerar o texto na 
sua fisiologia, procurando atender o meu olhar de professor de língua 
portuguesa presente nas minhas aulas de leitura/literatura. Para tal, desenvolvi, 
dentro da discussão teórica, conceitos relacionados à NOÇÃO DE TEXTO, à 
REFERENCIAÇÃO, à GERAÇÃO DE SENTIDO e ao CONHECIMENTO DE 
MUNDO por meio do léxico.  Com isso, foi possível costurar a teorização sobre 
o objeto de análise tanto da perspectiva do leitor quanto da perspectiva do 
produtor de textos que se utiliza da matéria lingüística para dar forma ao que 
produz. A fim de alcançar o objetivo, foi constituído um corpus escrito que 
documenta a percepção do aluno frente à proposta motivada sempre por um 
texto literário, além dos dados gerados a partir da aplicação de questionário 
composto de perguntas objetivas, com variáveis fixas, e perguntas discursivas 
em que foi possível opinar acerca do ponto indicado. Ambos os instrumentos 
foram corroborados por observações pessoais coadunadas com a pesquisa de 
natureza etnográfica.  
 
Palavras-chave: letramento, formação de leitores, educação básica, escola 
noturna. 
 
 
 

UFRJ/ Faculdade de Letras 
Rio de Janeiro, 1º semestre de 2011. 



ABSTRACT 
 
 

TEXTURE OF READING: AN EIR OR WOULD BE A SOLUTION? - 
perspectives in Applied Linguistics 

 
Anderson da Silva Ribeiro 

Orientadora: Prof.ª Dr.ª Idalina Azevedo da Silva 
 
 
Abstract da Dissertação de Mestrado submetida ao Programa Interdisciplinar 
de Pós-Graduação em Linguística Aplicada da Universidade Federal do Rio de 
Janeiro como quesito para a obtenção do Título de Mestre em Lingüística 
Aplicada. 
 
 
This dissertation, based on the principles of literary literacy, aims to propose 
and analyze alternative reading practices in a public school in Rio de Janeiro. 
I‟ve adopted a teaching policy grounded on the interactive perspective of 
language represented by  (1986; 2000), that is already used in many teaching 
manuals. As a theoretical basis, I‟ve searched for authors who talked about 
“interdisciplinarity” (MOITA LOPES, 2006), whose perspective are open to the 
dialogue among areas and to the never -ending desire to promote scientific 
status to language studies. Thus, once reading constitutes a great area of 
investigation in which there is a “nomad” movement defended by some sectors 
of Contemporary Applied Linguistics, I‟ve tried to interweave related voices that 
dealt with the absence of reading habit and, consequently, of writing habit at 
school. I‟ve also used the grammatical-linguistic approach as to consider the 
text in its physiology trying to satisfy my eye as a Portuguese teacher in my 
reading/ literature classes. For that, I‟ve developed, in the theoretical  
discussion, concepts such related to THE NOTION OF THE TEXT, 
REFERENCIALITY, GENERATION OF MEANING and WORLD KNOWLEDGE 
through lexicon. This way, it was possible to woven the theorization about rhr 
object of analysis not only from the perspective of the reader but also of the text 
producer that used the linguistic system to shape what he/she produces. In 
order to achieve my goals, a written corpus that records the student‟s 
perception in relation to the activity always motivated by a literary text, as well 
the data from the questionnaires made of objectives questions, with steady 
variables and essay questions in which it was possible for the student to give 
his/her opinion about a certain issue. Both instruments were elaborated by 
personal observations together with   ethnographic research.  
 
Key-words: literacy, readers formation, basic education, night high school. 
 
 
 

UFRJ/ Faculdade de Letras 
Rio de Janeiro, 1º semestre de 2011. 
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INTRODUÇÃO 
 

 

Durante muito tempo, a preocupação com a leitura, interpretação e 

produção de textos esteve restrita praticamente aos professores de língua 

materna dos ensinos fundamental e médio, cuja tarefa é criar um alicerce 

seguro (no que diz respeito ao desenvolvimento da competência linguística), 

objetivando transformar o educando, através do instrumento língua, em um 

cidadão consciente de seus direitos e capaz de cumprir com seus deveres.  

A realidade é inteiramente outra. Como professor, já atuei nos três 

segmentos da escola e percebo uma realidade caótica na universidade que 

perde a cada dia o espaço da pesquisa para configurar uma das disposições 

gerais da Educação Básica da Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional, em especial o artigo 22, que assim se expressa: “A educação básica 

tem por finalidade 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”. A universidade tem recebido agora tal 

incumbência. O alunado que lá chega apresenta deficiências graves de 

naturezas diversas, inclusive de cidadania, o que mostra a falência de toda 

política educacional.  

A tônica deste trabalho está em propor alternativas para o ensino de 

leitura na interface com a escrita, de modo a tentar dirimir os problemas dos 

ensinos fundamental e médio e suas consequências na universidade. O 

trabalho é árduo, mas inteiramente gratificante quando se tem a crença de que 

podemos promover a mudança. Ler, escrever e interpretar são ações que 

podem partir das aulas de Língua Portuguesa, já que a disciplina, nos moldes 

das discussões contemporâneas, tem de se responsabilizar por ações que 

congreguem práticas da vida social. A todo instante, somos convidados a 

decodificar o mundo com base nos signos verbais e não-verbais.  Mais ainda, 

somos convidados a produzir textos para falar de nós, das nossas 

necessidades, angústias, de nossos medos, de emoções variadas. Nesse 

caso, se o sujeito não está inserido nas práticas de letramento de 

responsabilidade da escola, principalmente, acarreta-se uma desnecessária 

exclusão. É em tal sentido que se aumenta a responsabilidade dos 
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profissionais da educação no tocante à promoção da leitura e da escrita, como 

propulsores da autonomia cidadã e intelectual.  

Ao discutir o problema, Guedes e Souza (2004, p. 15) se posicionam: 

 
 
A tarefa de ensinar a ler e a escrever um texto de 

história é do professor de história e não do professor de 
português. A tarefa de ensinar a ler e a escrever um texto de 
ciências é do professor de ciências e não do professor de 
português. A tarefa de ensinar a ler e a escrever um texto de 
matemática é do professor de matemática e não do professor 
de português. A tarefa de ensinar a ler e a escrever um texto 
de geografia é do professor de geografia e não do professor de 
português. A tarefa de ensinar a ler e a escrever um texto de 
educação física é do professor de educação física e não do 
professor de português. A tarefa do professor de português é 
ensinar a ler a literatura brasileira. 

 
 
Diante da orientação, será possível aproveitar as aulas de língua 

materna para observar, através dos textos da literatura brasileira, a abundância 

do português revelada nas suas quase que infinitas possibilidades de 

expressão. É o texto literário na sua concretização mais elaborada. 

Evidentemente esses textos não devem funcionar apenas como o princípio 

norteador e exclusivo para uma prática de ensino proveitosa. É possível 

também partirmos de outra realidade mais próxima do aluno, selecionando 

textos que circulam no seu cotidiano para que em outro momento seja possível 

apresentar a literatura. Tal prática deverá perpassar também o ensino superior, 

na disciplina de Português oferecida, de maneira que o trabalho de formação 

de leitores não se restrinja à escola básica. 

Em outro momento, Guedes e Souza (2004, p. 15) explicitam os 

objetivos da escola no que diz respeito à leitura e à produção de textos: 

 
 

Ler e escrever são tarefas da escola, questões para 
todas as áreas, uma vez que são habilidades indispensáveis 
para a formação de um estudante, que é responsabilidade da 
escola. Ensinar é dar condições ao aluno para que ele se 
aproprie do conhecimento historicamente construído e se insira 
nessa construção como produtor de conhecimento. Ensinar é 
ensinar a ler para que o aluno se torne capaz dessa 
apropriação, pois o conhecimento acumulado está escrito em 
livros, revistas, jornais, relatórios, arquivos. Ensinar é ensinar a 
escrever porque a reflexão sobre a produção de conhecimento 
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se expressa por escrito. 
 
 

Na universidade, por vezes, somos questionados por colegas sobre a 

deficiência dos alunos na leitura e produção de textos acadêmicos. Se ler e 

escrever é um compromisso coletivo de todas as áreas do saber científico, tais 

questionamentos são desnecessários, uma vez que o professorado deve 

observar ao desempenho linguístico de seus alunos. As avaliações constituem 

bom exemplo. O docente de qualquer área precisa estar atento à clareza e à 

coerência das respostas discursivas apresentadas e não se esquivar, 

afirmando que não tem formação para corrigir os “erros” gramaticais. Dessa 

forma, não haverá o progresso que tanto almejamos.  

Em nossas aulas de Língua Portuguesa, aulas de linguagem como bem 

lembra o Professor André Valente (UERJ), o texto, organizado sempre dentro 

de limites temáticos, composicionais e estilísticos, funciona como unidade de 

ensino. Mesmo que seja preciso contemplar a multiplicidade de gêneros 

textuais na sala de aula, volto-me para o trabalho enfático com o texto literário 

para dar conta da formação de leitores. No entanto, ao trabalhar diretamente 

com a disciplina de Língua Portuguesa, a seleção de gêneros deve estar de 

acordo com a necessidade dos usos públicos da linguagem, ou seja, aqueles 

que, dentre muitos, fazem parte da realidade do falante/produtor de textos. 

Segundo os PCN (1998, p. 24), os textos escolhidos deverão “favorecer a 

reflexão crítica, o exercício de formas de pensamento mais elaboradas e 

abstratas, bem como a fruição estética dos usos artísticos da linguagem”. Na 

escola, a seleção dos gêneros, a princípio, atenderá ao perfil do meio de 

circulação, com base no quadro atual do alunado. Devem-se apresentar textos 

orais, escritos, verbais e não verbais, da conversa informal ao romance, do 

cartum a uma pintura clássica, sempre privilegiando a diversidade. Assim, será 

possível conhecer os diferentes modos de dizer, bem como o fato de a 

linguagem ser inerente ao homem.  

Os PCN ainda tratam, dentro da diversidade de gêneros, da 

especificidade do texto literário que se justifica por sua função artística de 

recriar verbalmente o mundo. Pereira (2004, p. 175), ao defender a literatura 

em sala de aula, é incisiva ao se pôr contra o tratamento que o texto literário 
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recebe como objeto inatingível. É claro que devemos prestar reverência à arte 

que nos emociona, mas é preciso guardar os exageros. Para a autora, “a 

cerimônia impede a proximidade, inibe o singelo ato de intimidade quando nos 

apossamos de um texto – matéria linguística – que nos mostrará a língua 

portuguesa em plenitude, no seu mais esplêndido berço”. 

Para materializar as questões teórico-metodológicas presentes nos 

manuais de ensino, bem como o objetivo de despertar o alunado para as 

práticas de letramento, fui a campo no intuito de estender a discussão 

acadêmica e contribuir para o desenvolvimento social e cultural do grupo em 

que me inseri como professor, servindo-me das perspectivas de leitura que 

tratam do tema sob as lentes dos processos afetivo e simbólico (Cf. COSTA, 

2009, p. 37-8) 

O Colégio Estadual Rodrigo Otávio (doravante CERO) foi a minha 

primeira escola na carreira de servidor público do Estado do Rio de Janeiro. 

Era uma escola noturna, cuja clientela era constituída de moradores das 

comunidades carentes do bairro da Ilha do Governador. Tínhamos uma 

imagem bastante respeitável (segundo pais e alunos), o que abria espaço para 

a realização de um trabalho sério que beneficiasse não só todo o grupo, mas 

também a mim como professor. 

Por decisão do Governo Estadual, o CERO foi extinto no início do 

segundo semestre de 2010, após uma proposta garantida de nos transferirmos 

para um novo prédio. Dividíamos, em um imóvel alugado, o espaço das salas 

de aula com uma escola diurna, como é típico no Rio de Janeiro, o que motivou 

ainda mais a anulação da nossa identidade. Nesse processo de extrema 

mudança, a outra escola também sofreu as mesmas penalidades e fomos 

todos para um outro prédio equipado para ser, de fato, escola sob a 

denominação de Colégio Estadual Maria de Lourdes de Oliveira Lavor – Tia 

Lavor. 

Foi em tal momento de transição que constituí o corpus desta pesquisa. 

Reuni produções escritas motivadas pela leitura e interpretação oral de textos 

literários. As produções se voltavam para o que despertavam os textos lidos 

junto a uma proposta atrelada a um determinado gênero do discurso. De tudo, 

selecionei para análise: (a) o código de lei (decálogo); (b) o estatuto; (c) a 

resenha; (d) a carta no hibridismo com a poesia (a carta propriamente dita; a 
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música em forma de carta e o poema em si). Como amostra complementar, 

apliquei um questionário no ano letivo de 2011 para obter  os depoimentos dos 

alunos acerca do hábito de leitura, além das minhas observações pessoais.  

Nesta pesquisa, ao longo dos capítulos, procurei: 

 

1. localizar a grande área da leitura no contexto da Linguística 

Aplicada Contemporânea e “Transdisciplinar”, historicizando-a 

desde as origens (Capítulo I); 

 

2. problematizar uma única direção no que se refere a uma 

teorização sobre a leitura (Capítulo II); 

 

3. dentro da concepção de Benjamim tratar especificamente da 

leitura literária, do seu ensino e da cidadania outorgada ao leitor 

(Capítulo III); 

 

4. dissertar acerca de conceitos linguístico-gramaticais necessários 

para a compreensão do processo de leitura e escrita. Nesse caso, 

tratei da NOÇÃO DE TEXTO, de REFERENCIAÇÃO e 

CONHECIMENTO DE MUNDO por meio do léxico (Capítulo IV); 

 

5. apresentar, de forma fundamentada, a metodologia de pesquisa 

utilizada (Capítulo V); 

 

6. analisar os dados gerados a partir das produções dos alunos e da 

aplicação de questionário (Capítulo VI). 

 

Com isso, espero oferecer subsídios aos professores, sobretudo, da 

escola básica, além de colaborar com os estudos aplicados no Brasil. 
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1- A LEITURA DA LITERATURA NO CONTEXTO DA LINGUÍSTICA 
APLICADA CONTEMPORÂNEA 
 

 

1.1- LINGUÍSTICA APLICADA: ESBOÇO TEÓRICO E HISTORIOGRÁFICO 
NAS CIÊNCIAS DO HOMEM 
 

 

Assim como Moita Lopes (2008), neste item, pretendo historicizar 

brevemente “alguns discursos que construíram e constroem o campo da 

Linguística Aplicada (LA) de tal modo que, colocando-o em perspectiva, seja 

possível compreender como essa área de investigação se constitui 

atualmente.”, e como esses conceitos criam aquilo que Foucault (1999) 

apontou como “teia epistemológica” em que estamos enredados, cuja 

descrição nos instrumentaliza na forma de conhecer e escutar a história, 

“demorada e meticulosamente, para compreender o processo de construção de 

nossas ideias e conceitos „essencializados‟ ao longo dos inúmeros acasos e 

contigências de nossa experiência” (FABRÍCIO, 2006, p. 54). Cumpre-se, 

dessa maneira, salientar o princípio básico de qualquer ciência, constituído por 

uma série de discursos que socialmente inspiram as áreas operarem de uma 

forma e não de outra, sempre de acordo com o pensamento intelectual da 

época. Assim, “entendo que os discursos da ciência, como outros, são 

construções sociais que, em certos momentos, abalizam certas compreensões 

de produzir conhecimento e não outras.” (MOITA LOPES, 2008).  

No caso da LA, sua origem provável1 está na década de 1940, ao fim da 

Segunda Guerra, dada à necessidade que os soldados americanos tiveram de 

aprender outros idiomas ligados às pátrias para onde seriam enviados. O 

intuito dos falantes era, como se vê, garantir a comunicação. Em 1946, de 

acordo com Bohn e Vandrensen, no registro realizado por Celani (1998), a LA 

já compunha o elenco de disciplinas da Universidade de Michigan. Nesse 

primeiro estágio, desenvolvia a concepção de ensino/aprendizagem de línguas, 

                                                 
1
 A “origem provável” está no fato de que Spillner (1995, p. 3), ao citar Back, informa que é a 

partir de 1960 que as atividades relacionadas à LA ganham relevo, principalmente, com as 
contribuições do AILA – Association Internationale de Linguistique Appliée, surgido em 1964.  
De qualquer maneira, independente da origem, a informação que parece comum está na 
compreensão do escopo da LA: “questões relacionadas ao uso da linguagem, mesmo que 
ainda arraigada ao ensino com apoio da linguística teórica.” (JÁCOME, 2007, p.25)  
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perdendo-se depois na grande complexidade contemporânea que amplia a 

concepção minoritária e simplista de conjugar a LA ao âmbito exclusivo da 

escola (Ver adiante MOITA LOPES), dominado, então, pelas raízes 

estruturalistas que inspiraram as ciências em geral na primeira metade do 

século XX. A ideia de “aplicar a linguística”, de consumi-la, não era, portanto, 

uma novidade, já que se igualava em termos metodológicos ao que faziam 

outros campos. Nos estudos da linguagem, por exemplo, aplicava-se, por um 

lado, a linguística à descrição das línguas, conforme se verifica nos dois 

volumes de Koch e Sousa e Silva (ambos de 1983), e, por outro lado, aplicava-

se ao ensino de línguas, sobretudo, às estrangeiras. Dessa imbricação, surge a 

LA. (Cf. MOITA LOPES, 2008) 

O termo Linguística Aplicada aparece em meados dos anos 50 

(STREVENS, 1991; GRABE e KAPLAN, 1991a) e passa a ser empregado em 

1956 (STREVENS, 1991) com a criação da University of Edinburg School of 

Apllied Linguisticas e, em 1957, com a fundação do Center for Applied 

Linguistic, na cidade de Washington. O foco estava em resolver problemas de 

ensino de línguas identificados nos países desenvolvidos . Em Endinburgo, a 

motivação estava no Brithsh English Council, cujo objetivo era promover aos 

profissionais cursos de especialização de inglês avançado. Ao fim, vale 

observar que, em ambas as criações/ instituições, a meta era “promover o 

ensino e o aprendizado de inglês para o desenvolvimento educacional e 

arrecadar os fundos necessários ao estabelecimento de uma base 

institucional.” (DIB, 2007, p. 25) 

Além disso, muitos estudiosos relacionaram a LA ao avanço da Língua 

Inglesa. Nos Estados Unidos, o aparecimento da área em questão como 

DISCIPLINA aconteceu durante a era Sputinik, quando os EUA estavam 

preocupados com o crescimento da ex-União Soviética nas conquistas 

científicas, o que ocasionou uma série de investimentos na educação. Outros 

pontos ajudaram a construir a LA como DISCIPLINA. Assim, se de um lado 

houve a convergência entre „língua‟ e „tecnologia‟, aumentando, 

consequentemente o ensino do inglês como segunda língua, de outro, alunos 

do mundo inteiro migraram, numa espécie de êxodo, para as universidades 

americanas, devido a problemas políticos nos países de origem. 
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Dentro da concepção de que venho tratando, vale destacar a abordagem 

behaviorista segundo a qual a aprendizagem dava em “pequenas porções”, 

através da fragmentação da linguagem em pequenas unidades. Nessa 

geração, “o áudio-lingualismo marcou o início da LA moderna e acreditava 

numa tentativa de resolver problemas no ensino de línguas através não só da 

aplicação da linguística, mas da Psicologia Behaviorista.” (DIB, 2007, p. 26). 

Seguir essa seara significava elevar a LA ao patamar de ciência, espécie de 

obsessão alimentada por todos os pesquisadores do meio acadêmico, 

marcados então pela vibração da mentalidade positivista.  

A segunda geração dos estudos aplicados da linguagem foi construída 

multidisciplinarmente, ou seja, solidificou-se sobre um mosaico que “abrange 

várias disciplinas” (BORBA, 2004, p. 946). Em um dado momento, contentou-

se somente com a análise linguística. Depois, ao verificar que a linguística 

teórica não dava mais conta dos problemas relativos ao ensino, os linguistas 

aplicados recorreram às outras áreas (sociologia, pedagogia, antropologia, 

filosofia, psicologia, psicanálise etc.) para assim se constituir e, portanto, se 

redefinir no panorama científico, levado adiante pela terceira geração que, por 

seu turno, não conseguiu esclarecer “se a fragmentação da língua em unidades 

era a melhor maneira de se aprender uma língua estrangeira.” (DIB, 2007, p. 

27). Na esperança de conseguir explicações mais fundamentadas, a geração 

seguinte tem a psicologia como centro, no intuito de esclarecer o que ainda 

estava obscuro no que se refere ao aprendizado de língua materna e 

estrangeira. Apesar de tantos esforços na busca de uma melhor clareza sobre 

o campo dos estudos aplicados, é no trabalho de Widdowson, na citação feita 

por Moita Lopes (2008), que é possível encontrar o desejo de separar 

APLICAÇÃO DA LINGUÍSTICA e LINGUÍSTICA APLICADA. Segundo o autor... 

 
 

É uma suposição comum entre professores de línguas [como 
resultado das percepções de linguistas, preferência 
acrescentar] que sua área deva ser de algum modo definida 
por referência a modelos de descrição linguística criados por 
linguistas. Essa mesma suposição domina a linguística 
aplicada. O próprio nome é uma proclamação de dependência. 
Bem, não tenho nada contra linguistas. Alguns de meus 
melhores amigos são lingüistas etc. Mas acho que devemos ter 
cuidado com sua influência... E quero sugerir que a própria 
linguística aplicada como um ramo teórico da pedagogia de 
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ensino de línguas deva procurar um modelo que sirva seu 
propósito. 
 

 

A preocupação de Widdowson combate, de certa maneira, uma filosofia 

“unidirecional” e “aplicacionista”, além de abrir espaço para a compreensão 

subjacente de que “nenhuma área do conhecimento pode dar conta da 

teorização necessária para compreender os processos envolvidos nas ações 

de ensinar/aprender línguas em sala de aula devido a sua complexidade.” 

(MOITA LOPES, 2008). Caso contrário, simplificaríamos a complexidade dos 

problemas das diversas naturezas que atinge as salas de aula. Na década de 

80, a LA se aproxima de um viés mais social quando busca diálogos com o 

Construtivismo, teoria centrada na construção do conhecimento por meio da 

INTERAÇÃO com OUTRO indivíduo. Dentro de tal perspectiva, as técnicas de 

abordagem comunicativa eram ideais, a fim de que o falante pudesse construir 

a linguagem na relação mútua e social. Com isso, as pesquisas de aquisição 

de segunda língua tiveram grande destaque na década em foco, sem contar 

com o espraiar da disciplina em debate fora dos limites institucionais da ciência 

da linguagem, aqui denominada de linguística teórica.  

No Brasil, a LA ganhou espaço com os variados eventos como 

Seminário Brasileiro de Linguística, promovido pelo Yazigi (RJ), a fundação do 

LAEL em 1970 na PUC-SP, além das publicações em periódicos intensificadas 

a partir de 1975, cuja frente se debruçava sobre o ensino de línguas. Hoje já é 

possível notar um número consistente de revistas entre as quais se destacam a 

Revista Delta (PUC-SP), Trabalhos em Linguística Aplicada (UNICAMP), 

Leitura: teoria e prática (UNICAMP).  

A seguir, apresento adaptação de um quadro apresentado por Nunes 

(20082): 

  

 

 

 

 

                                                 
2
 Referente a material de aula do curso “Introdução à Linguística Aplicada”, 2º semestre de 

2008 (Faculdade de Letras, da UFRJ). 
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Década Característica Fato ou foco Reconhecimento 

1940 Origem - 1946: caráter de 
disciplina; 
 
- Publicação da 
revista: Language 
Learning: a journal 
of Applied 
Linguistics, 1948 

 

1950 Relacionada à 
linguística 
estrutural e 
funcional 

Voltada para o 
ensino de L1 e L2 
(= soma de partes 
de estudos 
linguísticos). 

Maior aceitação – 
ensino de línguas 

1960 Foco na 
aprendizagem 

Questões de L2 1960 na Europa 
1964, AILA 
1966, British 

1970 Sujeito: cognitivo, 
a-histórico, a-
político. 

Problemas no 
ensino de línguas 

1970, LAEL  
1977, American 
esp (PUC-SP) 

1980 Multidisciplinar: 
Subarea ou 
disciplina de 
apoio às ciências 
humanas 

Problemas da 
linguagem no 
mundo real 

Congressos 
Programas de 
pós-graduação 
(UFSC/ UFRJ/ 
UFRN/ UNICAMP) 

 

 

1.2- LINGUÍSTICA APLICADA CONTEMPORÂNEA: NOVA PROPOSTA 

 

 

Para esta pesquisa, adoto a concepção desenvolvida e encabeçada pelo 

Programa de Pós-graduação Insterdisciplinar de Linguística Aplicada, da 

Faculdade de Letras, da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) cujo 

pioneirismo, ao lado, sobretudo, da Pontifícia Universidade Católica de São 

Paulo (PUC-SP) e da Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP), vem 

sublinhar o espaço da LA como ÁREA nas agências de fomento à pesquisa, o 

que, de certa forma, corrobora também uma respeitabilidade acadêmica, 

inclusive com a criação de disciplinas curriculares, departamentos e setores 

nas Faculdades e Institutos. 

Na esperança de trilhar e estabelecer novos rumos para a LA, Moita 

Lopes, em 2006, organiza uma obra em torno de 11 capítulos e uma 
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introdução, em que os mais renomados nomes da Linguística (Aplicada)3 

Contemporânea4, juntamente com ele, também autor, trazem as suas 

contribuições. Se antes era privilegiada uma linha positivista e de pragmatismo 

totalmente reducionista – a LA existia para resolver problemas (Cf. MOITA 

LOPES, 1996) –, agora, no auge da ebulição do conhecimento, se delineia uma 

significativa “virada discursiva”.  

 
 

O projeto que vejo como parte de uma agenda ética de 
investigação para a LA envolve crucialmente um processo de 
renarração ou redescrição da vida social como se apresenta, o 
que está diretamente relacionado à necessidade de 
compreendê-la. Isso é essencial para que o linguista aplicado 
possa situar seu trabalho no mundo, em vez de ser tragado por 
ele ao produzir conhecimento que não responda às questões 
contemporâneas em um mundo que não entende ou que vê 
separado de si como pesquisador: a separação entre teoria e 
prática é o nó da questão. 

 
 

A assertiva de Moita Lopes de “renarrar” ou “redescrever” a vida/prática 

social ganha ainda mais vulto quando se considera a problematização em torno 

dos conceitos de paradigmas. Nesse sentido, Santos (2009) participa do 

debate e costura “um discurso sobre as ciências” a partir de seu olhar 

sociológico dentro do qual destaca, em primeiro lugar, um PARADIGMA 

DOMINANTE, marcado pelo “modelo totalitário” e “rigor científico”, o qual se 

relaciona ao “quantificável” e ao “mundo-máquina”, amparado pelo 

“determinismo mecanicista”. Assim, os acontecimentos da vida social ficam, 

pois, à mercê de um método de pesquisa único e abre espaço para uma LA, de 

fato, “solucionista”. A ciência, nesse caso, ao buscar clarificar o obscurantismo 

medieval do homem moderno, só cumpre o seu papel caso sejam mantidas a 

ordem e a estabilidade do mundo, dentro do pragmatismo típico e necessário.  

                                                 
3
 O adjetivo “aplicada” aponta para uma área ou linha de pensamento em desenvolvimento e se 

diferencia de outras visões consideradas, pelo ponto de vista aqui adotado, como tradicionais. 
Inclusive, ressalto, há pesquisadores do grupo em foco que se comportaram já de maneira 
mais ortodoxa, como é o caso do próprio Moita Lopes em obra publicada na década de 1990. 
 
4
 Parece-me oportuno trazer neste ponto a visão de Agamben (2009, p. 59) sobre o 

CONTEMPORÂNEO. Na discussão proposta pelo filósofo, “A contemporaneidade [...] é uma 
singular relação com o próprio tempo, que adere a este e, ao mesmo tempo, dele toma 
distâncias; mais precisamente, essa é a relação com o tempo que a este adere através de uma 
dissociação e um anacronismo. Aqueles que coincidem muito plenamente com a época, que 
em todos os aspectos a esta aderem perfeitamente, não são contemporâneos porque, 
exatamente por isso, não conseguem vê-la, não podem manter fixo o olhar sobre ela.”  
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Os métodos não são condenáveis. O que se questiona é a utilização de um 

paradigma exclusivo diante de um universo complexo permeado não só pelas 

questões matemáticas, mas também pelas questões de ordem social. Mesmo 

assim, é inevitável reconhecer o longo caminho que as Ciências Sociais têm 

para percorrer até se equivaler aos quesitos de cientificidade das Ciências 

Naturais. Muitos são os obstáculos, pondera Santos (2009, p.36), dentro dos 

quais está o fato de as Ciências Sociais não disporem “de teorias explicativas 

que lhes permitam abstrair do real para depois buscar nele, de modo 

metodologicamente controlado, a prova adequada.”, além de não  

estabelecerem leis universais, já que estão condicionadas historicamente e 

culturalmente pelo contexto.  Dentro da celeuma estabelecida, discute-se, 

ainda, sobre o rigor científico, antes calcado apenas nos métodos matemáticos 

que impedem a percepção dos limites do nosso entendimento do mundo e 

resguarda os questionamentos do valor humano do afã científico assim 

concebido. Desse modo, Santos (2009, p. 58-9) preconiza: 

 
 

[...] a crise do paradigma da ciência moderna não constitui um 
pântano cinzento de cepticismo ou de irracionalismo. É antes o 
retrato de uma família intelectual numerosa e instável, mas 
também criativa e fascinante, no momento de se despedir, com 
alguma dor, dos lugares conceituais, teóricos e 
epistemológicos, ancestrais e íntimos, mas não mais 
convincentes e securizantes, uma despedida em busca de uma 
vida melhor a caminho doutras paragens onde o optimismo 
seja mais fundado e a racionalidade mais plural e onde 
finalmente o conhecimento volta a ser uma aventura 
encantada. A caracterização da crise do paradigma dominante 
traz consigo o perfil do paradigma emergente.  (Os grifos são  
meus) 

 
 
Trata-se de uma revolução científica em que o paradigma a emergir não 

poderia, a partir de então, se guardar sob o signo do “científico”, mas sob a 

alcunha do “social”, conforme aponta ainda o sociólogo português. Dessa 

maneira, é possível focalizar os estudos aplicados no seio da suas 

problematizações da língua em uso e acatar a linguagem como prática social, 

“imbricada em ampla amalgamação de fatores contextuais” (FABRÍCIO, 2006, 

p. 70). Com toda a revisão das bases epistemológicas aludida por vezes como 
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“virada linguística e cultural, “virada crítica”, e “virada icônica”, é possível 

chegar a algumas conclusões: 

 

 após a reformulação dos pressupostos da linguística estruturalista 

de Ferdinand de Saussure, foi possível materializar a ideia de que 

a linguagem é uma prática, um exercício social; 

 

 a partir da compreensão do papel do sujeito ideológico, dotado de 

intenção, de visões de mundo, de preconceitos, de escolhas 

conscientes ou não, fica evidente e em consonância com o item 

anterior que não há neutralidade em nossas práticas discursivas; 

 

 o principal sistema semiótico não está limitado exclusivamente ao 

sistema verbal falado e escrito – concepção endossada por 

Benveniste (2006, 43-67). Vivemos em um mundo de linguagens 

imbricadas, complementares numa verdadeira simbiose em prol 

da produção de sentido de mundo cibernético. 

 

Com esse contexto, a LA reformula suas bases e lança uma de suas 

vertentes na seara acadêmico-científica no intuito de tentar responder, ao lado 

de outras formas de pensar, às diferentes indagações referentes aos usos da 

linguagem nos mais variados contextos (não só a sala de aula, mas também 

empresas, consultórios, fábricas, salões de beleza etc.), mesmo que ainda 

predomine a temática da educação linguística, cuja perspectiva ideal para o 

momento vem sendo a chamada interdisciplinaridade, graças à promoção feita 

pelos manuais de orientação curricular, como é o caso dos Parâmetros 

Curriculares Nacionais que trazem um dos seus volumes dedicado aos Temas 

Transversais, por exemplo. Tal perspectiva se reflete também nos muitos 

Exames de Vestibular, no ENEM, ENADE, entre outros que, de alguma forma, 

captaram a proposta de ensino discutida pelo Governo Federal em conjunto 

com as universidades. Portanto, ser “indisciplinar” é atender a uma demanda 

que vem a reboque da necessidade proposta pelo paradigma emergente. 

Desse modo, a LA vem se enquadrar no que os estudiosos vem denominando 

de “prática problematizadora”, “prática interrogadora”, “antidisciplinar e 
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progressiva”, “espaço aberto”, “com múltiplos centros”, “hibridismo teórico-

metodológico”, “campo criativo fértil”, “mestiça e nômade”, “espaço de 

„desaprendizagem‟”, “território multifacetado”. De tudo, o que me parece 

bastante interessante, é uma epígrafe de Celani em uma de suas pesquisas 

sobre a LA (1998): “O pesquisador indisciplinar, mais do qualquer outro, é um 

nômade, um rei sem reino” (FAURE, 1992). Para os mais ortodoxos, apegados 

aos departamentos e às cátedras, isso seria uma heresia. No entanto, 

responde à complexidade dos problemas no campo aplicado dos estudos da 

linguagem. Ciente do desconforto que poderia gerar a citação, a autora traz-

nos um questionamento intrigante ao final do capítulo: “Quanto a um rei sem 

reino, pergunto-me: há lugar para reinos no domínio do saber?” (CELANI, 

1998, p.126). Outros linguistas aplicados também compartilham do 

pensamento da autora e participam do debate. Segundo Moita Lopes (2006, p. 

97), um ponto crucial para...  

 
 

que a LA seja responsiva à vida social se prende à 
necessidade de entendê-la como área híbrida/ mestiça ou a 
área da INdisciplina. A interdisciplinaridade é, porém, em geral, 
ainda vivida de forma tímida na LA, embora ela seja o modo de 
produção do conhecimento que é cada vez mais prevalente 
nas ciências sociais e humanas. É claro que a compreensão da 
LA como INdisciplina tem implicações para o desenvolvimento 
de carreiras acadêmicas ao gerar o fenômeno do “rei sem 
reino” (Fauré, 1992:68), o que teria sido muito pouco discutido 
no nosso campo do Brasil. São poucas as universidades onde 
se pode prestar concurso para uma carreira de linguista 
aplicado. Não surpreende que a natureza do trabalho desse rei 
sem reino seja tão difícil de compreender. 

 
 

Por outro lado, de forma complementar, Fabrício (2006, p. 60-1) acrescenta: 
 

 
[...] afilio-me a uma LA que se constitui como prática 
problematizadora envolvida em contínuo questionamento das 
premissas que norteiam nosso modo de vida; que se percebe 
questões de linguagem como questões políticas; que não tem 
pretensões a respostas definitivas e universais, por 
compreender que elas significam a imobilização do 
pensamento; que tem clara postura epistemológica, 
entendendo que a produção de conhecimento não é neutra, 
pois se encontra entretecida a um domínio de práticas sócio-
historicamente situadas, podendo ser aplicada ao contexto da 
situação sob investigação, que atende um modelo de teoria 
crítica atendida, segundo Marcondes (1998), como exame de 
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suas próprias pressuposições e condições de possibilidade e 
ciente de sua própria relatividade, alcance e limites; que está 
aberta a reavaliações e, principalmente, que se preocupa com 
os desdobramentos éticos do conhecimento produzido. 
 
 

Seguindo tal proposta, julgo, assim como Martin (2000, p. 123-4), na 

citação feita por Rajagopalan  (2006, p.150), que se estará ressuscitando a dita 

linguística teórica, considerada disciplina-mãe de todas as ramificações que se 

debruçam sobre a linguagem, de uma espécie de limbo ou “estagnação de 

proporções críticas” (BEAUGRAND, 1997, p. 279) a que se submeteu. O fato é 

que a linguística nunca teve como frente de trabalho “problemas concretos 

relativos à linguagem” (RAJAGOPALAN, 2006, p. 150), tudo em nome de uma 

cientificidade, cujas teorias se aproximam cada vez mais do abstrato, do formal 

e do que é distante dos dilemas vividos por cidadãos comuns. Em síntese, “há 

um consenso emergente de que elucubrações teóricas que não contemplem 

sua aplicabilidade na prática não valem nada.” (RAJAGOPALAN, 2006, p. 165). 

Nesse caso, a LA, dentro do espaço que vem conquistando, deve assumir uma 

posição mais ousada e repensar o escopo construído ao longo do tempo, 

inserindo em sua proposta a produção de própria teoria sem que se espere 

mais pela pesquisa alheia de forma passiva. O adjetivo “aplicada” em LA 

ganhará, assim, meritoriamente, outro contexto e significação, mediante a nova 

postura de vida. De acordo com Moita Lopes (2006, p. 21), o contexto aplicado 

é onde as pessoas agem e vivem e “deve considerar a compreensão das 

mudanças relacionadas à vida sociocultural, política e histórica que elas 

experienciam”. Quanto às outras áreas do saber, a convivência será pelo 

aspecto da TRANSDISCIPLINARIDADE. Nesse caso, não há uma simples 

disposição entre os saberes, mas sim uma espécie de transformação em prol 

de um novo conhecimento. 

O debate sobre os espaços da LA e da Linguística Teórica é histórico e, 

ao mesmo tempo, polêmico. A explicação advém, de acordo com Kleiman 

(1998, p.48), dos problemas relacionados ao ensino de língua materna no país 

assumidos por este e não por aquele campo. Segundo ainda a autora, eram os 

linguistas que, em fins da década de 1960, com a democratização da escola, 

se propunham a responder aos professores atônitos com os insucessos de 

suas salas de aula. Vale assinalar também que a mudança de paradigma nos 
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estudos da linguagem tem ampliado o objeto da linguística. Se antes os 

cientistas se restringiam às estruturas fonemáticas e morfológicas das línguas 

naturais, agora há uma preocupação em pensar “nas práticas de usos da 

linguagem em tempos, lugares, sociedades e culturas específicas, relações 

antes consideradas extralingüísticas” (KLEIMAN, 1998, p. 48), estando, pois, 

fora do arcabouço teórico das ciências linguísticas. Nessa esteira, Kleiman 

(1998, p. 48-9) reconhece a seguinte divisão em dois “gêneros normativos”: 

 

 por um prisma, a proposta de adequação descritiva avaliada de 

acordo com o modelo ou parâmetro de descrição utilizado;  

 

 por outro, sob o olhar do linguísta aplicado, as diversas produções 

discursivas estarão sujeitas às determinações da vida em 

sociedade, considerando seus diversos contextos institucionais, 

com propósitos distintos e diferentes nuances de domínio de 

situação. 

 

Ainda assim, deve-se, de alguma maneira, para fazer jus à com-vivência 

dos paradigmas emergentes, pretender o diálogo entre ambos os saberes sem 

alimentar – sabe-se da dificuldade para isso – a preponderância de uma 

disciplina sobre a outra. O que se pretende com toda discussão é assegurar o 

lócus da LA que, por seu turno, deve honrar o estatuto resumido pelas 

abordagens de caráter “multi”, “inter” ou “transdiscplinar”. 
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2- UMA TEARIA (DE TEORIAS) SOBRE A LEITURA? 
 

 

Tentar estabelecer uma teoria sobre leituras e sobre formas de ler ou, 

ainda, sobre “o que é ler?” demandaria um mapeamento de conceitos e 

reflexões que fogem ao âmbito das letras – a leitura aqui não se restringe 

exclusivamente ao escrito – e atravessam os diversos campos do saber que, 

de alguma maneira, ou em algum grau, se debruça sobre a pedagogia da 

prática leitora e da sua possível fruição, como preferiu Barthes (2002) ao tratar 

do sabor que se encontra num estágio além do prazer do texto. Ler, no 

contexto adotado, envolve não só a atividade motora, o exercício mecânico dos 

olhos sobre a grafia de palavras e frases, mas, sobretudo, sobre a percepção 

das diversas linguagens, em suas variadas dimensões comunicativas e 

estéticas. Assim, conforme adianta Lerner (2002, p. 73), se ler... 

 
 

É entrar em outros mundos possíveis. É indagar a realidade 
para melhor compreendê-la melhor, é se distanciar do texto e 
assumir uma postura crítica frente ao que se diz e ao que se 
quer dizer, é tirar carta de cidadania no mundo da cultura 
escrita. 

 
 

É tão verdade que, na defesa de Yunnes (2009, p. 56-7): 
 
 

Lendo, expandimos o estar no mundo, alcançamos 
esferas do conhecimento antes não experimentadas, 
comovemo-nos catarticamente e ampliamos a “condição” 
humana. Essa sensação de plenitude, iluminante, ainda que 
dolorosa e aguda, tem sido a constante que o discurso artístico 
proporciona. Diante de um quadro, de uma música, de um 
texto, o mundo inteiro, que não cabe no relance do olhar, 
condensa-se e aprofunda em nós um sentimento que abarca a 
totalidade, como se, pela parte que tocamos, pudéssemos 
entrever o não visto e adivinhar o que, de fato, não 
experimentamos. O prazer é um longo aprendizado, embora 
esteja presente desde sempre na pulsão de vida [...]. A 
manifestação do prazer precisa ser cultivada, atentamente 
acompanhada, para que possamos descobrir as condições de 
sua produção. Cada um responderá de um jeito a esse apelo. 

 
 

Em ambos os pareceres, fica patente a defesa pela promoção do sujeito 

a outro plano, a outro mundo, a outras esferas cuja senha, espécie de “pó de 
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prilimpimpim”, na ludicidade de Monteiro Lobato, é passada a partir do pacto 

estabelecido e assinado entre texto e leitor. No caso da obra de arte, tal 

aproximação se dá não pelo saber compartilhado transmitido a poucos, mas 

pelo jogo verbo-visual estabelecido em que o autor tem plena consciência do 

seu papel provocador, instigante, inquiridor frente a sua atitude sobre o mundo 

e sobre a obra a que se dedica. Na elaboração do texto, frente à matéria-prima 

dos signos de linguagem, não interessa acessar a função do dizer em sua 

inteireza como no domínio em que se incluem os gêneros informativos. Prima-

se pelo “semi-dito”, por algumas meias-palavras e outras prenhes de sentidos, 

repletas de achaques verbais, inebriando o leitor, convidando-o a uma parceria 

profícua a ser consumada na aceitação do contrato de comunicação proposto e 

do entendimento de sua função de sujeito ativo dentro do processo interativo. 

Na carpintaria verbal, Adélia Prado entra em atividade e, aos 40 anos, entrega 

ao público sua Bagagem (1976), dentro da qual está o inquietante Com licença 

poética, primeiro poema da série e representante da alma e do estilo literário 

da então artista estreante:  

 
 

Quando nasci um anjo esbelto, 
desses que tocam trombeta, anunciou: 
vai carregar bandeira. 
Cargo muito pesado pra mulher,  
esta espécie ainda envergonhada. 
Aceito subterfúgios que me cabem, 
sem precisar mentir. 
Não sou tão feia que não possa casar, 
acho o Rio de Janeiro uma beleza e 
ora sim, ora não, creio em parto sem dor. 
Mas o que sinto escrevo. Cumpro a sina. 
Inauguro linhagens, fundo reinos 
- dor não é amargura. 
Minha tristeza não tem pedigree, 
já a minha vontade de alegria,  
sua raiz vai ai mil avô. 
Vai ser coxo na vida é maldição pra homem. 
Mulher é desdobrável. Eu sou. 
 

 
Adélia nos convida a um pacto verbal e pede passagem a partir do título 

intrigante que traz em seu bojo o grande reconhecimento em torno da figura de 

Carlos Drummond de Andrade. O jogo está nos diversos planos: no diálogo 

intertextual (“vai carregar bandeira”), na ironia (“Quando nasci um anjo 
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esbelto”), no coloquialismo (“cargo muito pesado pra mulher”), na reação do eu 

lírico, reconhecidamente feminino, ao perfil do gauche mineiro (“Vai ser coxo na 

vida é maldição pra homem”). Mesmo com tantos recursos característicos da 

proposta modernista, ressalta-se também a presença de versos brancos, 

acredito que a grandiloquência do poema vem no seu verso síntese, mistura de 

ousadia, ambiguidade, emoção e arte (“Mulher é desdobrável. Eu sou”), em 

que o preenchimento da estrutura predicativa construída com o verbo SER (“Eu 

sou XX”) fica ao cargo do leitor atento dado ao ludismo da palavra poética.  

Drummond, evocado por Adélia, talvez pelo excesso de simplicidade 

expressiva típica de sua literatura, busca reinventar os rumos da poesia 

brasileira sem o preciosismo parnasiano e a sinestesia simbolista de um século 

XIX já desgastado. Diante disso, o gauche opta pela poética do cotidiano que 

revolucionou o nosso cenário, sobretudo, através de um dos textos-símbolo, 

presente em Alguma poesia, obra de estreia, publicada em 1930: 

 
 

No meio do caminho tinha uma pedra 
tinha uma pedra no meio do caminho 
tinha uma pedra 
no meio do caminho tinha uma pedra 
 
Nunca me esquecerei desse acontecimento 
na vida de minhas retinas tão fatigadas. 
Nunca me esquecerei que no meio do caminho 
tinha uma pedra 
tinha uma pedra no meio do caminho 
no meio do caminho tinha uma pedra. 

 
 

A “pedra” drummoniana provocou as mais diversas reações no público 

leitor exatamente por propor, nesta abordagem, o cotidiano na busca do 

avesso ou do esvaziamento da linguagem, ou seja, se a poesia nos séculos 

precedentes era caracterizada pelo insolitismo de metáforas e sintaxe 

desgrenhada, hoje, com o gauche, a literatura passou a ser fruto da 

simplicidade extrema, da discussão do óbvio, da celebração do grotesco. 

Assim, vale ressaltar que No meio do caminho veio auxiliar na impressão de 

novos rumos instaurados com a mentalidade modernista brasileira, construída 

desde o Romantismo e, coincidentemente, desde a nossa independência 
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política em 1822. Ainda assim, a recepção da “pedra” foi diversa, subdividindo-

se: 

(i) A crítica que, na sua leitura, reage contra a proposta do poeta: 

Estes versos de Drummond de Andrade e, aliás, quase 
toda sua obra, ainda são uma interrogação na literatura 
nacional. Adversários e partidários já encheram páginas a 
respeito e, como tais casos um acordo não se ajusta, a luta se 
prolongou e com isso o poeta ganhou fama com rapidez 
invulgar. Não é demais afirmar-se que, de fato, Carlos 
Drummond de Andrade é, no momento, o poeta mais citado em 
nossa literatura, e, sem exagero algum, o menos lido... É que o 
hermetismo de sua produção não pode atingir ao gosto das 
massas. [...] O imponderável de sua arte é a voz de um lirismo 
quase metafísico. E na realidade, às vezes, o poeta é 
dolorosamente impenetrável. [...] É sentindo essa popularidade 
divergente que discordo, em parte, de João Alphonsus: ainda 
não se escreveu o poema definitivo de nossa época. 

 
O. CARMO GIFFONI, “O artigo do dia. O famoso poema da 
pedra”. A Noite, São Paulo, 17.04.1943. (Apud: DRUMMOND, 
2010, p. 87)  

     

 

(ii) Os apontamentos de Manuel Bandeira, personagem e vivente do lócus 

modernista: 

 
 

Gostei extraordinariamente de uns versos seus que vi 
em mãos de Sérgio Buarque (“No meio do caminho tinha uma 
pedra” etc.). Frisei a minha gostação porque pelo Sérgio soube 
que Mário lhe desaconselhara a publicação do poema, por 
julgá-lo o melhor exemplo de cansaço cerebral. De fato assim 
é. Mas que é que se procura num poema – é poesia, sim ou 
não? Há ocasiões em que no cansaço cerebral só fica uma 
célula lírica aporrinhando com uma baita força emotiva! (IDEM, 
2010, p. 138)  

 
 
Diante disso, acato a orientação de Azeredo (2004, p. 147) para quem 

“A leitura não é um simples ato de decodificação”. Nota-se que, segundo os 

críticos, não coube simplesmente dar conta do ato mecânico de percepção do 

signo linguístico. Coube-lhes relacionar a informação lida em No meio do 

caminho à memória e à imaginação, atributos que singularizam e distinguem o 

homem dos outros animais e ganham vida e consistência quando revestidas de 
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símbolos. Para Azeredo (Idem), o homem, dotado de inteligência, além de criar 

novos símbolos no “vazio”, “veste também os objetos e dados que se 

apreendem pelos sentidos e pelo raciocínio, aqueles mesmos dados e objetos 

que estão ao alcance das outras pessoas”. Dessa maneira, por mais que 

sejamos igualados e tenhamos as mesmas experiências, seremos sempre 

particularizados pela imaginação e memória, ambas “cúmplices dos sentidos 

na dimensão simbólica de nosso existir” (Idem, 2004, p. 148). Foi o que houve 

com a recepção da “pedra” drummoniana. Se para Giffoni, autor da primeira 

crítica, o repúdio era necessário, já que o poeta se distanciou do modelo a 

partir do qual se fazia poesia, por outro lado, Manuel Bandeira corrobora a 

memória coletiva evocada pelo espírito inovador da época. São duas leituras, 

duas maneiras de dialogar com o mundo e de percebê-lo simbolicamente de 

acordo com a sensibilidade e o alcance de cada um dos autores. 

É consenso que certos textos, em especial, os literários, são passíveis a 

muitas leituras motivadas pelas experiências culturais, individuais e históricas 

de seus leitores. Cabe, no entanto, ressaltar que tal envolvimento, de maneira 

alguma, é arbitrário, pois há os significados construídos e convencionados no 

meio social, presentes em textos informativos, por exemplo, além do 

redimensionamento semântico sofrido por certos vocábulos, fruto da 

criatividade linguística. Nesses casos, os sentidos possíveis são construídos 

com o real consentimento do leitor. Geralmente, ou se parte de um sema 

apresentado como sentido primeiro ao dicionário, ou reinventa-se o óbvio, o 

costumeiro, o trivial. Para isso, o autor se serve das regras sintagmáticas que 

regem a língua para atribuir ao discurso o colorido único que deseja. Em outras 

palavras, assim como regozijou Hélio Pelegrino (apud VALENTE, 1999, p. 58), 

“quanto mais me sujeito à langue mais elegante e dançarina será minha parole 

de sujeito livre”.  

À semelhança de Drummond, que buscou e conseguiu despertar 

irreverência em seus leitores, pode-se considerar que muito da produção 

musical após a era modernista (ou sob o signo do Modernismo) pôde captar o 

espírito do poeta em No meio do caminho. A bossa nova, dentro do período em 

que esteve no auge, destacou a simplicidade, o idílio, a beleza da mulher que 

vem e que passa, à procura da interlocução com quem a estivesse ouvindo. Já 

o rock, rejeitado pelos puristas devido ao excesso de instrumentos e à 
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estridência da guitarra, ganhou letras que fizeram os leitores se inserirem num 

jogo de eterna procura sem a precisão e a objetividade dos textos informativos, 

em que o ruído de comunicação torna-se um grande defeito de estilo. Assim, 

se a “pedra” foi uma espécie de signo desorientador, a letra-canção Flores 

explora os muitos sentidos do título-tema e do verso que se instala no refrão: 

“as flores de plástico não morrem”. Aí também reside a poesia construída, 

neste exemplo, com a música popular. Em todos os casos, conforme indica 

Castro (s/d), “A linguagem poética faz do leitor um intérprete. Este não é um 

consumidor, mas um agente que se liberta pela ausculta e correspondência ao 

apelo da Linguagem poética das obras de arte”. Segue o texto: 

 
 

Olhei até ficar cansado 
De ver meus olhos no espelho 
Chorei por ter despedaçado 
As flores que estão no canteiro 
Os pulsos e os punhos cortados 
E o resto do meu corpo inteiro 
Há flores cobrindo o telhado  
E embaixo do meu travesseiro 
Há flores por todos os lados 
Há flores em tudo o que eu vejo 
A dor vai curar essas lágrimas 
O soro tem gosto de lágrimas 
As flores têm cheiro de morte 
A dor vai fechar esses cortes 
Flores 
Flores 
As flores de plástico não morrem 
 

 
 Conforme apontam muitos estudos (PLATÃO e FIORIN, 2003; SIMÕES, 

2003; VALENTE, 1998, só para citar alguns), vale destacar que não só a 

linguagem verbal se faz como objeto de leitura, mas também os signos/ textos 

não verbais através de cores, formas e dimensões. Acima de tudo, o que vai 

prevalecer mesmo, dentro de uma realidade cibernética, é o intercâmbio entre 

os sistemas, entre duas formas de ler e escrever. Dentro do domínio artístico, a 

pintura abstrata requer do leitor a atenção e o envolvimento necessários. As 

cores que das telas pulam resgatam em nós ora a simbologia presente na 

memória cultural de uma sociedade ora a criação de um novo significado, como 

ressaltei anteriormente por meio de Azeredo. Na dança, cada movimento 

articulado a outras formas de dizer pode arrebatar o espírito de emoção diante 
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da matéria plástica, assim como no texto escrito. Em ambos as 

manifestaçãoes, o alcance da leitura “está diretamente ligado ao alcance da 

linguagem” (CASTRO, s/d). Nesse caso, para viabilizar a atuação “temos que 

nos abrir para a sua fala, exercitando a escuta. Para compreendê-la, temos que 

afastar qualquer pretensão conceitual e tomar profunda consciência de que ela 

[a escuta] é essencialmente uma questão” (IDEM, O grifo é meu). Castro (s/d) 

ainda pondera sobre o processo de leitura que estendo ao texto imagético: 

 
 

Em toda leitura há uma abertura para uma fala através da 
escuta. Esta pode se tornar alimento. Não é qualquer fala como 
não é qualquer escuta que nos alimenta. É necessário haver 
uma escolha criteriosa do que vamos ler e como escutar. Há 
três escutas fundamentais. A primeira e menos habitual é a 
escuta do outro, condição do diálogo e exercício das 
diferenças. Contudo, um diálogo só é essencial se 
desenvolvermos a segunda escuta, a auto-escuta. [...] Como 
dialogar e ler se não sabemos o que somos? E isto se 
consegue, inicialmente, pela auto-escuta. Estas escutas 
podem, porém, só nos propiciar informações e 
reconhecimentos. Para que elas sejam de fatos produtivos e 
transformadoras é necessário cada um abrir-se para uma 
terceira escuta, a escuta do ser que vigora em cada um, em 
cada leitor. Somos sempre entes do ser. A escuta do ser é que 
abre possibilidades de as outras duas se realizarem e serem 
importantes na vida de cada leitor/ ouvinte (ente sendo). Ela 
reúne dizer e escutar como possibilidades do ser. Ser, neste, 
caso, é o silêncio no qual cresce e amadurece toda fala e 
leitura. (Os grifos são meus) 
 

 
Como leitores, quando nos relacionamos com uma imagem, procuramos 

dar conta de uma organização sintagmática cujos signos podem ocorrer, 

diferente da escrita, de forma simultânea.  Ao nos deparar com um quadro, 

captamos a totalidade de seus elementos de maneira quase instantânea, 

partindo depois para um processo analítico de leitura que decompõe e reúne, 

em seguida, seus elementos. Dentro de tal universo, vale frisar que não se 

pode pensar o não verbal, principalmente a fotografia, o cinema e a televisão, 

como cópia fiel da realidade. Esses gêneros da imagem são também passíveis 

ao processo de criação, há uma simulação do mundo exterior, sendo possível 

alterar o jogo de luz, o ângulo, o enquadramento, entre outros fatores, sempre 

em busca da recriação e transformação do real de acordo com o entendimento 

e a estética de quem produz (PLATÃO e FIORIN, 2003, p. 372). 
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Os textos não verbais podem, segundo Platão e Fiorin (2003, p. 373), 

acompanhar a classificação dos textos verbais. Podem ser (a) 

predominantemente figurativos (as fotografias, a escultura clássica) ou (b) não 

figurativos ou abstratos, o que significa não pretender “simular elementos do 

mundo real (pintura abstrata com oposição de cores, luz e sombra; esculturas 

modernas com seus jogos de formas e volumes)” (IDEM). 

Ao trabalhar com determinado grupo em uma aula de Língua 

Portuguesa, apresentei os dois quadros reproduzidos a seguir: 

 

(i) Guernica, de Pablo Picasso: 

 

 

 

(ii) Retirantes, de Candido Portinari: 
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A primeira atividade solicitada foi que os alunos descrevessem os 

quadros, utilizando apenas substantivos no intuito de verificar como captavam 

a realidade através daquilo que lhes parecesse mais essencial. Para a pintura 

de Picasso, que trata do bombardeio à cidade de Guernica, na Espanha, 

apareceram, em síntese, os seguintes nomes: pessoas, perigo, portas, 

infelicidade, correria, desespero, guerra, bomba, desorganização, maluquice. 

Para o quadro de Portinari, apontaram os substantivos: fome, miséria, tristeza, 

sede, perigo, morte, vida, êxodo rural, povo, pobreza, dificuldade, união, seca. 

Observaram, com isso, a proximidade entre os campos semânticos, ratificando 

a filiação, por exemplo, do segundo quadro em relação ao primeiro. Portinari, 

de fato, emocionado com o que vira de Picasso, resolveu fazer Os retirantes, 

de 1945, em plena segunda guerra mundial. Ao final, os alunos deveriam 

redigir um parágrafo narrativo de que fizessem parte os elementos que haviam 

anteriormente apontado e se ligassem a outra narrativa, feita em aula anterior, 

em que haviam produzido a fala de cunho psicológico de um determinado 

personagem, o homem vendedor de flores, iniciada em aula anterior com base 

no conto Penitência das flores, de Heloísa Seixas (2010), e na canção Flores, 

interpretada pelo grupo Titãs. Na construção da fala, os alunos deveriam 

incorporar versos da música ao seu texto. Exemplifico, a seguir5: 

 
 

- Vendo flores, para tentar fugir da morte, muitas vezes 

não física, não sinto fome, sede, nenhum tipo de necessidade 
de um ser humano... Apenas me condeno a tentar me redmir 
de o quão sem amor, sem Deus, eu fui por alguns minutos que 
mudaram minha vida... Uma morte silenciosa, não demonstra 
sintomas, muito menos sangue, uma morte que existe apenas 
em minha mente e vai de pouco a pouco corroendo minha 
alma, com a culpa de um dia ter traído meu coração... 

Minha vida nunca foi perfeita financeiramente, eu 
sempre sobrevivi com o dinheiro de assaltos e roubos, do que 
eu nunca me orgulhei de fazer, porém algo me acontesseu que 
mudou completamente o rumo da minha vida: eu me apaixei6. 
E com ela me casei e a partir daí nada foi igual, ela era bonita e 
sedutora e em todo lugar que passava e chamava atenção, ela 
era correta, nunca tinha roubado ou feito nada do tipo, porem 
ela não ganhava bem. Então nossa vida nunca foi fácil, por isso 
eu continuava roubando e quando ela descobriu, ameaçou-me 

                                                 
5
 A ortografia e a pontuação utilizadas fora do padrão pelo aluno foram mantidas de acordo 

com o original. 
 
6
 Provavelmente, “me apaixonei”. 
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de entregar a polícia, então nesse momento, em meio a tantos 
problemas, eu a traí. Traindo assim meu coração. Matando-a. 

 
(Texto produzido por um aluno da rede particular de 

ensino do Rio de Janeiro, em 2011) 

 
 

Na apropriação da palavra, o aluno, na sua real condição de aprendiz, 

acata muito bem a proposta realizada por mim em sala, ponto revelado no bom 

nível de coerência da redação, mas titubeia no acerto gramatical de uso da 

língua padrão, um dos itens importantes a serem explorados na escola, já que 

tal conhecimento reserva-nos um lugar na sociedade, conforme se discute em 

Bagno e Soares (2009), por exemplo. Nessa direção, caberá à escola a tarefa 

de aprimorar as competências de leitura e escrita, considerando não só o valor 

social de tais áreas, mas também se levando em conta que, no caso da escola 

pública, muitas vezes, por questões adversas, o aluno só tem aquele espaço 

para, de fato, poder aprender, o que deveria ratificar o entendimento, já 

explicitado anteriormente, acerca de quem compete a responsabilidade de 

formar leitores: aos pais, à biblioteca, ao professor de português ou a todos os 

professores? 

Antunes (2009) também se vale dessa indagação e atenta para o 

aspecto global e interativo da educação, ou seja, não cabe somente a um 

segmento em particular, mas sim a todos eles dentro de um processo e de um 

projeto de integração que construiriam um amálgama educativo em prol da 

formação holística do aluno. No que tange precisamente à empreitada da 

leitura, a escola, “instituição social capaz de promover, aprofundar e 

sistematizar a formação instrucional e a educação da comunidade” (ANTUNES, 

2009), se vê sozinha, com a exclusiva responsabilidade de emancipar 

socialmente os sujeitos através das tradicionais aulas de gramática, além do 

dever (poder?) árduo de sensibilizá-los para o hábito (hálito ou gosto?) pela 

leitura. Nesse trabalho, muitas vezes individual, conviria ao professor, sugere 

Possenti (2009), detectar aquilo que os alunos já sabem, aquilo que não 

sabem, aquilo que precisam saber. Por exemplo: um aluno do sexto ano do 

Ensino Fundamental teria dificuldade de ler um texto de Machado de Assis não 

somente pelo léxico atípico do século XIX, mas também pela riqueza 

intertextual e pela sintaxe apurada que necessita de um leitor mais maduro de 
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maneira que a interação ocorra sem que tais requisitos sejam empecilhos. 

Sabe-se, por outro lado, que, no caso de Machado de Assis, devido ao seu 

reconhecimento como figura imprescindível do cânone, muitas vezes, mesmo 

no ensino médio quando se julga os alunos já terem o repertório necessário a 

que me referi, em diversas ocasiões, isso não ocorre, frustrando o professor. É 

preciso, diante do caos, encarar a realidade e se propor a preencher, de 

alguma maneira, as lacunas trazidas pelos alunos que nos chegam. 

Leitura é uma questão de vida. Todo esforço feito para levar adiante 

esse projeto na sala de aula significa levar os alunos a buscarem a própria 

emancipação cidadã ofertada, muitas vezes, pela experiência com o texto 

literário, obra de arte através da qual se realiza a linguagem com a 

manipulação criativa e eficiente do código verbal. Na sua experiência com a 

língua portuguesa, Ana Maria Machado – reconhecida internacionalmente pela 

literatura “infantojuvenil” – apresenta atitude inventiva diante da língua. 

Segunda a autora, 

 
 

[...] a linguagem não existe só para a comunicação, ela 
também serve para a expressão – o terreno da criação 
linguística. Essa área é que garante que o idioma não morra 
nem fique só se repetindo. É o campo das inovações que o 
idioma não morra nem fique só se repetindo. É o campo das 
inovações, que por conta e risco de quem tem tanta 
sensibilidade para a língua que sente para onde ela quer ou 
pode mudar. A inovação pode vir de um artista individual, com 
nome conhecido, ou de camadas anônimas e coletivas, do 
povo mesmo. Mas, mesmo nesse caso, parte de um indivíduo, 
um artista, ainda que seja alguém anônimo – por exemplo, um 
desse tipos populares que têm uma linguagem tão pitoresca e 
colorida que acaba contagiando quem está em volta. 

 
 

Diante dos objetivos pedagógicos propostos para o trabalho na escola, o 

professor pode considerar e ressaltar durante todo tempo o que está por trás 

das ditas benesses sociais trazidas pela leitura que, de acordo com Antunes 

(2009, p. 193), reside no “respeito ao princípio democrático de que todos têm 

direito à informação, ao acesso aos bens culturais já produzidos”, além dos 

“bens culturais em vias de produção ou simplesmente previstos, nas 

sociedades, sejam elas letradas ou não” (O grifo é da autora). Nesse caso, o 

professor deve estar bem imbuído de sua função e de seu esforço de atender 
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às diversas manifestações de língua portuguesa, viabilizando, dentro da sala 

de aula, o acesso a que Antunes se referiu. Para tal, não basta o repertório 

passivo alimentado durante toda trajetória acadêmica. É preciso ir, de fato, ao 

campo de atuação e considerar, primeiramente, que qualquer teoria traz, como 

salienta Bernardo (2010, p. 24), a ação da prática na sua matriz. Caso 

contrário, as teorias seriam desumanas, repetitivas e mecânicas. Privilegiando 

esse viés, a língua portuguesa a ser apresentada contemplará não só a 

essência dos textos literários imortalizados pelo tempo e pelas gramáticas 

escolares brasileiras, mas também outros gêneros textuais/ discursivos que 

convivem conosco com a vida “ao rés-do-chão”, utilizando-me de uma 

expressão de Antônio Cândido (1992) ao se referir à crônica. Ao acatar a 

língua como código social e cultural, Pereira (2002, p. 257) assim se expressa: 

  
 

É um direito do aluno o acesso aos meios de expressão 
construídos historicamente pelos falantes, produtores e 
escritores de expressão portuguesa, para compreender 
efetivamente qualquer texto (oral e escrito) nessa língua. O 
letreiro do ônibus, os nomes das ruas para se locomover e 
chegar ao seu destino. O jornal que vai possibilitar saber o que 
acontece na sua cidade, no seu país e no mundo. As leis que 
regem a sua cidadania, para se proteger, atentando para seus 
direitos e deveres. Os poemas que vão desenvolver sua 
sensibilidade. As conversas com os amigos que vão exercitar 
sua espontaneidade, aproximando-os. As informações que vão 
suprir a sede de conhecimentos e a capacidade de transferi-los 
(como, por exemplo, as leis da Física, numa linguagem 
compreensível para serem utilizadas). As propagandas – cada 
vez mais sutis – que lhe exigem inteligência e intuição 
linguística apuradas para entendê-las e apreciá-las. 

  
 
Com tal porta de acesso, será possível alcançar o ponto nevrálgico 

deste trabalho sobre o ensino de leitura do texto literário na escola pública 

noturna. No meu trabalho diário na sala de aula, proponho, na mesma medida 

que Cândido (2004), o direito à literatura7 no mesmo caráter de essencialidade 

verificada nos direitos humanos. Precisamos da literatura para viver e isso 

poderia ser garantido pela sociedade, pela religião, pela família, pelos 

                                                 
7
 Adoto a definição de LITERATURA de Cândido (2004, p.174). Segundo o autor, “da maneira 

mais ampla possível, [são] todas as criações de toque poético, ficcional ou dramático em todos 
os níveis de uma sociedade, em todos os tipos de cultura, desde o chamado folclore, lenda, 
chiste, até as formas mais complexas e difíceis da produção escrita das grandes civilizações”.  
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profissionais liberais, pelo poder legislativo. No entanto, para que isso seja 

levado adiante, o mesmo grupo a que me referi precisa conceber a literatura 

como algo indispensável assim como alimentos, roupas, transportes são vistos 

como bens incompressíveis dentro de uma perspectiva mais concreta. Na 

mesma proporção, se recorrermos a um sentido mais amplo e cogitarmos que 

os direitos humanos devem também beneficiar o espírito e seu 

engrandecimento, será possível acatar que a literatura também cumpre a 

função nos alimentando com o doce da poesia, nos vestindo de príncipes e 

princesas e nos transportando por mares nunca dantes navegados e singrados. 

Trata-se, nesse caso, apenas de expandir o entendimento sobre o assunto. O 

resultado certamente será de uma sociedade mais humanista em que, a 

propósito do se diz, mente e corpo serão sãos. 

Por esse motivo, Cândido (2004) chega à conclusão de que “a literatura 

é o sonho acordado das civilizações”, uma vez que nos permite, em estado de 

vigília, lançar mão de tal recurso (ou de tal direito) de forma bem acessível 

quando o sujeito encarna seu papel de leitor diante do objeto livro. José de 

Alencar em Como e por que sou romancista (2005) exemplifica a questão: 

 
 

Uma noite, daquelas em que eu estava mais possuído 
do livro, lia com expressão uma das páginas mais comoventes 
da nossa biblioteca. As senhoras, de cabeça baixa, levavam o 
lenço ao rosto, e poucos momentos depois não puderam conter 
os soluços que rompiam-lhes o seio. 

Com a voz afogada pela comoção e a vista empanada 
pelas lágrimas, eu também cerrando ao peito o livro aberto, 
disparei em pranto e respondia com palavras de consolo às 
lamentações de minha mãe e suas amigas. 

Nesse instante assomava à porta um parente nosso, o 
Revd.º Padre Carlos Peixoto de Alencar, já assustado com o 
choro que ouvira ao entrar – Vendo-nos a todos naquele 
estado de aflição, ainda mais perturbou-se: 

- Que aconteceu? Alguma desgraça? Perguntou 
arrebatadamente. 

As senhoras, escondendo o rosto no lenço para ocultar 
do Padre Carlos o pranto e evitar seus remoques, não 
proferiram palavra. Tomei eu a mim responder: 

- Foi o pai de Amanda que morreu! Disse, mostrando-
lhe o livro aberto. 

Compreendeu o Padre Carlos e soltou uma gargalhada, 
como ele as sabia dar, verdadeira gargalhada homérica, que 
mais parecia uma salva de sinos a repicarem do que riso 
humano. E após esta, outra e outra, que era ele inesgotável, 
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quando ria de abundância de coração, com o gênio prazenteiro 
de que a natureza o dotara. 

Foi essa leitura contínua e repetida de novelas e 
romances que primeiro imprimiu em meu espírito a tendência 
para essa forma literária [o romance] que é entre todas a de 
minha predileção? 

Não me animo a resolver esta questão psicológica, mas 
creio que ninguém contestará a influência das primeiras 
impressões. 

 
 
A sedução cedida (“eu estava mais possuído do livro”), o prazer e a 

paixão pelo texto (“lia com expressão uma das páginas mais comoventes”), a 

emoção pela leitura (“eu também cerrando ao peito o livro aberto, disparei em 

pranto”), a perplexidade pela imitação (“- Que aconteceu? Alguma desgraça? 

Perguntou arrebatadamente.”) são alguns dos processos presentes na relação 

de escuta registrada por Alencar em que os personagens materializam e 

revelam a dependência pela arte, salvaguardada pelo vínculo de notória 

emoção na interface com o olhar racional presentes na vida do homem. Assim, 

se a leitura da literatura assume a mesma categoria dos direitos humanos, 

dado o caráter essencial e indispensável atribuído, nada mais do que justo 

evocar e dar os devidos créditos aos direitos do leitor propostos por Pennac 

(2008) em Como um romance: (1) o direito de não ler; (2) o direito de pular 

páginas; (3) o direito de não terminar um livro; (4) o direito de reler; (5) o direito 

de ler qualquer coisa; (6) o direito ao bovarismo (doença textualmente 

transmissível); (7) o direito de ler em qualquer lugar; (8) o direito de ler uma 

frase aqui e a outra ali; (9) o direito de ler em voz alta; (10) o direito de se calar. 

Em todos os itens, a liberdade surge como a grande vertente em meio a um 

caos social de muitas obrigatoriedades de um sistema de ensino muitas vezes 

fascista. A figura do professor, em muitas situações, ao fazer valer tal prática, 

se deixa prender, na sua metodologia, a uma burocracia, que inibe a leitura, 

sacrificando-a na tradicional prova do livro sem antes adotar todo processo de 

sedução travado “pelo „papo‟ sobre o texto”, da “conversa despojada”, da “troca 

de sensações deflagradas pela leitura”, levando o aluno “ao desapego de 

crenças e preconceitos, não de modo superficial e aleatório, mas como 

resultado da intimidade pouco a pouco estabelecida” (PEREIRA, 2004, p. 176). 

É nesse sentido que Gabriel Garcia Marquez (apud LERNER, 2002, p. 74-5) 
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evocou a sua condição de leitor dentro do processo escolar e assim nos 

vislumbra: 

 
 

Tenho um grande respeito, e principalmente um grande carinho 
pelo ofício de professor e por isso mesmo me reconforta saber 
que eles também são vítimas de um sistema de ensino que os 
induz a dizer besteiras. Uma das pessoas inesquecíveis em 
minha vida é a professora que me ensinou a ler, aos cinco 
anos. Era uma moça bonita e sábia, que não pretendia saber 
mais do que podia, e era tão jovem que com o tempo acabou 
sendo mais jovem que eu. Era ela que nos lia, em classe, os 
primeiros poemas. Lembro com a mesma gratidão o professor 
de literatura do colégio, um homem modesto e prudente que 
nos conduzia pelo labirinto dos bons livros sem interpretações 
rebuscadas. Este método possibilitava a seus alunos uma 
participação mais pessoal e livre no milagre da poesia. Em 
síntese, um curso de literatura não deveria ser mais do que um 
bom guia de leituras. Qualquer outra pretensão só serve para 
assustar as crianças. Cá pra nós, é o que penso.     

 
 
O tipo de leitura proposta não nos isenta de um estudo textual-

discursivo. De acordo com Antunes (2010, p. 49), em uma tentativa de resgatar 

os estudos e a prática estilística bastante proveitosa nas aulas de língua 

portuguesa, em um segundo nível de leitura e análise de textos, é possível 

perceber, entre outros fatores, o propósito comunicativo, a orientação temática, 

o esquema de composição, bem como a identificação das partes constituintes 

(fonemas, morfemas, sintagmas, frases, períodos etc.) e as relações mantidas 

por cada uma delas. Caso nos detenhamos na percepção do estilo do autor 

lido, será possível descobrir o conjunto de regularidades linguístico-expressivo-

discursivas, daquilo que geralmente ocorre em sua produção e circulação, 

mesmo com a grande quantidade de propósitos, gêneros, suportes e formatos 

em que podem acontecer. Tal posicionamento ganha maior força quando José 

Saramago, até então o único Prêmio Nobel de Literatura na comunidade 

lusófona, se manifesta sobre o seu fazer literário, o que pode sugerir o tipo de 

leitura a ser feita pelo interlocutor, embora não tenha gerência sobre isso. A 

seguir, um fragmento da última entrevista feita ao jornalista português José 

Rodrigues dos Santos (2010, p. 37-8): 
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J.R.S. – O que é mais importante para si: o estilo da 
escrita ou a história que conta? 

 
Saramago – Para mim o mais importante de tudo é a 

linguagem. 
 
 
J.R..S. – Mais do que a história? 
 
Saramago – Mais do que a história, infinitamente mais 

do que a história. Uma história bem construída é 
insdispensável; aquilo tem de estar estruturado, tem de se 
manter de pé. Mas eu costumo dizer que, da mesma maneira 
que o corpo humano tem setenta por cento de água, a literatura 
é setenta por cento de linguagem. E talvez durante a minha 
vida de escritor não tenho tido consciência disso, embora de 
alguma forma o estivesse praticando. Mas nos últimos tempos 
tornei-me consciente disso: o fundamental é a linguagem. (O 
negrito e o itálico são do autor) 

 
 
Em síntese, ainda que se admita a leitura como grande área de 

investigação sem episteme própria, enquadro a questão deste trabalho no viés 

barthesiano do prazer e da fruição. É nesse sentido que concordo com Yunnes 

(2009, p. 58): 

 
 
Ler para quê? Para as provas? Para o vestibular? Para 

o concurso? Ler para viver. Ler a vida. Ler para ampliar as 
perspectivas, para associar ideias, para reinventar o mundo, a 
partir da condição pessoal. De nada adianta “passar de ano”, 
obter um certificado, se não há mudança qualitativa de vida. 
Sem dúvida, a leitura, por si só, não resolve os problemas 
sociais e/ou individuais, mas ter opções, compreender as 
situações é menos amargo que ser levado, sem noção do que 
se passa a sua volta. O conhecimento de outras vidas, de 
outros tempos, de outras histórias, de outras culturas se 
oferece como contraponto, e as dimensões de uma tragédia 
grega fazem eco em ocasiões cotidianas de um cidadão 
comum: quantas Medeias, quantos Ícaros temos conhecido? 
Se é possível ver a ancestralidade de certas histórias, nós nos 
sentiremos menos autômatos, menos solitários.  
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3- A LEITURA LITERÁRIA E O CONTEXTO ESCOLAR: REFLEXÕES 
SOBRE UM TEMA DE PESQUISA 
 

 

A experiência como professor de Língua Portuguesa8 me fez deparar 

com uma realidade problemática e incoerente no que diz respeito à postura do 

aluno frente ao tratamento dado à leitura de textos diversos, sobretudo no que 

tange à leitura da literatura, que deveria, a meu ver, ser inteiramente valorizada 

por quem já percorreu toda uma história de ensino. Considero o texto literário 

objeto de arte ou cultura, mas também verifico nele, através de romances, 

contos, poemas, por exemplo, o português na sua maior plenitude. Na 

literatura, o artista, como numa carpintaria verbal, trabalha a palavra, dando-

lhe, por vezes, moldes e feições ímpares. 

A relação dos alunos com o verbo “ler”, principalmente com o imperativo 

deste que aparece em muitos discursos, é de ojeriza total, para não conjeturar 

uma verdadeira anulação. O pior de tal contexto é quando a rejeição ao “é 

preciso ler” vem de professores especialistas de outras áreas de conhecimento. 

Nesse sentido, chego ao pensamento de Theodoro da Silva (2008:51), 

segundo quem “a idéia de que todos os professores, independente da 

disciplina ou matéria, são também professores de leitura se apresenta 

irrefutável” (o grifo é meu).  

Entretanto, o que ocorre, incluindo o espaço universitário onde a postura 

deveria ser diferente devido ao conhecimento intelectual acumulado, é atribuir 

a tarefa do letramento exclusivamente aos alfabetizadores e aos professores 

de português. É certo que cabem aos estudiosos de língua explicitar, dentre 

outras atribuições, as nuances semânticas acerca do valor(es) de conector(es) 

oracional(ais), por exemplo. Contudo, ainda assim, julgo que qualquer docente 

“de qualquer área, é, pelo menos um leitor da língua portuguesa e, como tal, 

pode fazer uma [...] ponte entre o significado construído pelo aluno e o 

significado corrente da expressão” (GUEDES E SOUZA, 2004, p. 138). A 

                                                 
8
 A reflexão que proponho tem como base na minha experiência no ensino superior privado do 

município do Rio de Janeiro, ao lado do que posso vivenciar nos níveis fundamental e médio. 
Foi trabalhando na universidade privada que me deparei com toda a “ruína” dos ensinos 
precedentes. Ressalto, pois, que minhas reflexões, de modo algum, pretendem ser dogmáticas 
e absolutistas, mesmo porque, é de conhecimento geral, que muitas universidades públicas e 
privadas seguem pelo caminho que considero como ideal, o que está em consonância com a 
compreensão e a formação de cultura dos sujeitos, um dos pontos discutidos neste trabalho.  
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postura infelizmente é outra. O profissional do ensino superior, muitas vezes 

sem uma carreira docente nos níveis fundamental e médio, restringe seu 

compromisso à burocracia do ensino vista na mecanicidade da transmissão de 

conteúdos, no preenchimento lacônico de diários de classe, na elaboração de 

provas, cujas questões são construídas quase sempre sem embaraço algum, a 

fim de viabilizar a correção. 

Não quero, assim, crucificar colegas de outras disciplinas. Meu objetivo 

está em chamar a atenção para um fato alarmante que desemboca no caos do 

letramento: o professor também precisa ser leitor. Se isso não acontece, a 

expectativa assinalada por mim de um ensino coletivo de leitura se fragilizará, 

porque não existe a sustentação e/ou o exemplo de uma prática leitora. A 

consequência será a formação de profissionais alienados, desinformados, 

tolamente crentes de que a leitura da literatura, tema central desta Dissertação, 

é uma atividade fútil, um passatempo limitado aos alunos dos Cursos de 

Letras, Jornalismo e História.   

Para o tratamento do tema, propus algumas questões que procurei 

responder no decorrer deste capítulo: 

 

1. Por que a preocupação com a escolha do texto literário como 

objeto de ensino na vida escolar? 

2. Há embutida neste questionamento a proposta do que é 

considerado cultura? 

3. Por que investigar a circulação e a leitura literária dentro de um 

contexto universitário? 

4. A circulação do texto literário na escola seria uma maneira de 

dessacralizá-lo ou “desauratizá-lo”, segundo a tese defendida 

por Walter Benjamin, acerca da obra de arte na era da 

reprodutibilidade técnica? 

5. A visão de Benjamin não seria responsável por uma “ordem do 

discurso”, capaz de transparecer uma simpatia de 

distanciamento entre a obra de arte, neste caso a literatura, e o 

público? 

 

 



46 

 

3.1- A LEITURA LITERÁRIA E SEU ENSINO: QUEBRANDO PARADIGMAS, 
PROPONDO ALTERNATIVAS 
 

 

A discussão sobre a cultura (ou cultivo) da leitura acomete muitos 

professores de diferentes níveis de ensino. Isso porque tal temática sempre se 

revelou como problema a ser enfrentado. Acontece que, se o professor não for 

também pesquisador para poder avaliar sua prática, sem qualquer ilusão de 

que um dia será detentor de verdade inquebrantável, haverá tão-só um círculo 

vicioso ou uma espécie de “muro das lamentações”, conforme se verifica por 

parte de muitos que tiveram propostas inglórias. Penso, assim como Barthes 

(2004, p. 30), não haver uma doutrina de leitura, por conta do “campo plural de 

práticas dispersas” de que se fala conjugadamente numa (nesta) metaleitura. 

O pensador-semiólogo diagnosticará o problema em foco, levando em 

conta dois vieses imbricados e problematizados em momentos diferentes. O 

primeiro dos quais se refere à “marca de desejo – ou de não desejo – que há 

no interior de uma leitura”. Ou seja, a existência (ou ausência) de uma vontade, 

de um estímulo, de um querer, promovido por uma sedução que iniciou o 

trabalho de “cultivo”. Talvez para alguns a assertiva barthesiana seja marcada 

pela obviedade, entretanto não é o que se confere no ensino de literatura. Não 

quero, com isso, personificar a marca do pessimismo. Desejo somente deixar 

clara a necessidade de rever e reestruturar as bases teóricas em prol de uma 

consistência pedagógica. Expressa-se, assim, o semiólogo: 

 
 

Que há de Desejo na leitura? O Desejo não pode 
nomear-se, nem mesmo (ao contrário da Demanda) dizer-se. É 
certo, entretanto, que há um erotismo da leitura (na leitura, o 
desejo está presente junto com seu objeto, o que é a definição 
do erotismo). (BARTHES, 2004, p. 36) 

 
 
Clarice Lispector ilustrou bem a fala de Barthes no conto Felicidade 

clandestina (1991). Nele, “a filha dono de livraria”, maneira como é identificada 

a personagem antagonista, tortura a colega de escola, personagem central, 

que “deseja”, “cobiça”, “quer” emprestado a obra Reinações de Narizinho, de 

Monteiro Lobato, de posse da primeira personagem, menina má, que, até onde 

pôde, regeu completa dominação em relação a sua colega de classe (“Até que 
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veio para ela o magno dia de começar a exercer sobre mim uma tortura 

chinesa”). Em certa ocasião, porém, a menina-leitora é salva pela “esposa do 

dono de livraria” e mãe da personagem egoísta. Segundo a mulher, para 

surpresa tanto da torturadora quanto da torturada, “mas este livro nunca saiu 

daqui de casa”, ao que se tornou automaticamente para a filha: “e você nem 

quis ler!”. Após o que, emprestou o livro por quanto tempo a protagonista 

quisesse (“Entendem? Valia mais do que me dar o livro: „pelo tempo que eu 

quisesse‟ tudo o que uma pessoa, grande ou pequena, pode ter a ousadia de 

querer”). A seguir, exemplifico com o grande momento que trata do encontro 

entre a menina e o objeto desejado: 

 
 

Chegando em casa, não comecei a ler. Fingia que não o 
tinha, só para depois ter o susto de o ter. Horas depois abri-o, li 
algumas linhas maravilhosas, fechei-o de novo, fui passear 
pela casa, adiei ainda mais indo comer pão com manteiga, fingi 
que não sabia onde guardara o livro, achava-o, abria-o por 
alguns instantes. Criava as mais falsas dificuldades para 
aquela coisa clandestina que era a felicidade. A felicidade 
sempre iria ser clandestina para mim. Parece que eu já 
pressentia. Como demorei! Eu vivia no ar... Havia o orgulho e o 
pudor em mim. Eu era uma rainha delicada. 

Às vezes sentava-me na rede, balançando-me com o livro 
aberto no colo, sem tocá-lo, em êxtase puríssimo. 

Não era mais uma menina com um livro: era uma mulher 
com o seu amante. (LISPECTOR, 1991, p. 18) 

 
 

O prazer deflagrado na personagem de Clarice Lispector é uma das 

grandes tônicas de Barthes, configurando-se, neste trabalho, como segundo 

viés a ser adotado para a superação das dificuldades relacionadas ao trabalho 

de cultivo da leitura. O prazer, vindo após o desejo, faz-se com a plena 

satisfação, é a fruição total de pleno gozo (BARTHES, 2002). No texto literário, 

isso se configurará na percepção da tessitura verbal artística, fruto da 

manipulação criativa e inteligente das múltiplas possibilidades (fônicas, 

morfológicas, sintáticas e léxico-semânticas) oferecidas pela língua. É nessa 

direção que Antônio Cândido (1995, p. 246) mostra-se impressionado pela 

literatura, “determinada pela ordenação recebida de quem o produziu”. Em 

outras palavras, o crítico literário defendeu que “o conteúdo só atua por causa 
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da forma, e a forma traz em si, virtualmente, uma capacidade de humanizar 

devido à coerência mental que pressupõe e que sugere”. 

Frente a tais argumentos, julgo que a presença da literatura no ensino 

superior, ora como objeto transdisciplinar9, ora como objeto de ensino, seja 

imprescindível a fim de que a universidade possa continuar (ou resgatar?) 

desenvolvendo a formação humanística. Não defendo, entretanto, a instalação 

de disciplinas específicas pertinentes à grade curricular do Curso de Letras em 

Matemática. Penso somente que a formação do leitor, neste caso de alunos e 

de professores, é permanente, não havendo, pois, impedimentos maiores para 

que um conto de Machado de Assis, por exemplo, seja o ponto de partida e de 

chegada em um curso de Ciências Econômicas. A propósito, a Jorge Zahar 

Editor trouxe ao lume a obra A economia em Machado de Assis (2007), de 

Gustavo Franco, vislumbrando a minha defesa. A partir de vasto material, o ex-

presidente do Banco Central fez uma seleção inédita, cujos temas tratam da 

visão financeira do escritor brasileiro. 

Se o professor universitário, no trabalho desenvolvido em sala de aula, 

explora também a figura do autor, terá, por certo, como retorno, o respeito e a 

reverência (esta talvez acompanhada da necessária intimidade) por uma 

“discursividade instaurada”, para utilizar uma expressão de Foucault (1992). A 

figura do autor, noção discutida curiosamente pelo filósofo, além de carregar 

consigo os “semas” de individuação, autenticidade e atribuição (“em que 

sistema foi julgado” – FOUCAULT, 1992), é responsável por fundar toda uma 

série de discursos assim como o fez Marx, que estabeleceu uma infinidade de 

textos10. Tomando ainda o nome de Machado de Assis, conforme saúda 

grande parte da crítica filológica e literária, ele foi responsável por fixar à 

brasileira o estilo do drama psicológico. Cito, para tanto, Dom Casmurro, e fixa, 

igualmente, como aquele que bem explorou e dominou a língua portuguesa 

expressivamente, na acepção melhor da variante padrão, ou culta para alguns, 

ensinada na escola.  

                                                 
9
 O prefixo trans- (antiga preposição latina) significa, de acordo com Houaiss, “além de”, “para 

além de”. O significado da palavra em questão estaria relacionado, então, ao que ultrapassa 
um determinado campo do saber. Contextualizando e corroborando o que explicitei, o texto 
literário deveria se comportar, pois, como um objeto sem território ou indisciplinar, para citar 
termo cunhado por Moita Lopes (2006), em suas discussões sobre a Linguística Aplicada 
Contemporânea. 
 
10

 Utilizo TEXTO na mesma acepção de DISCURSO, conforme VAL (1999). 
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Na teia de instauração discursiva marcada pela dose certa de ironia e de 

ceticismo, Machado, o “bruxo do Cosme Velho”, criou “vozes” que se 

perpetuaram nas “dobras da memória” (CALVINO, 2000), façanha típica de um 

autor clássico, capaz de instalar novas tradições e filiações ou “novos sítios de 

significância” (CASSANO, 2008, p. 88)11. A memória literária do “bruxo” será 

resgatada pela crítica literária através de manifestos como o de Bosi (1997, p. 

182-3), para quem “a ficção machadiana constitui, pelo equilíbrio formal que 

atingiu, um dos caminhos permanentes da prosa brasileira na direção da 

profundidade e da universalidade” (o grifo é meu). Sobre Memórias póstumas 

de Brás Cubas, Bosi (1997, p. 180) assevera: 

 
 

O manejo do distanciamento abre-se nas Memórias Póstumas 
que, pela riqueza de técnicas experimentadas, ficou sendo uma 
espécie de breviário das possibilidades narrativas do seu novo 
modo de conhecer o mundo. Foi nesse livro surpreendente que 
Machado descobriu, antes de Pirandello e de Proust, que o 
estatuto da personagem na ficção não depende, para 
sustentar-se, da sua fixidez psicológica, nem de sua conversão 
em tipo; e que o registro das sensações e dos estados de 
consciência mais díspares veicula de modo exemplar algo que 
está aquém da persona: o contínuo da psique humana. (os 
grifos são do autor) 

 
 

Em 2008, intensifiquei a apresentação dos contos de Machado junto às 

minhas turmas da universidade, por ocasião do seu centenário de morte. Quis 

que meus alunos adentrassem no mundo da leitura da literatura, muitas vezes 

desconhecido ou rotulado de difícil entendimento. Em geral, as atividades não 

exigiram de mim grande criatividade. Creio que o “desejo” e a “crença” no meu 

ofício (que congrega entre outras atribuições “transformar” o outro) bastaram 

de início para que o trabalho ao menos tivesse boa receptividade. Aproveitei 

um tópico do conteúdo programático, a narração, para melhor inserir a 

presença do prodigioso escritor do Realismo brasileiro.  

                                                 
11

 Orlandi, na leitura realizada por Cassano (2008, p. 87-96), ressignifica o conceito de discurso 
fundador. Para a analista do discurso, a expressão em foco não se refere somente “a um grupo 
seleto e privilegiado de „produtores originais de linguagem‟”. A proposta se estende ao 
cotidiano. Autor, nesta acepção mais ampla, “seria, então, aquele que se responsabilizaria pelo 
que diz/escreve, não necessariamente se vinculando à idéia de ruptura” (o grifo é meu). A 
noção/qualificação de “fundador” e/ou “insturador”, ainda de acordo com Orlandi (idem), refere-
se àqueles que ultrapassaram a função de autoria, “ao instituírem-se como produtores 
originais”. 
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Em uma turma do curso de Educação Física, li o conto A cartomante em 

voz alta com o intuito de atribuir o tom de sentido na medida certa. Após o que, 

houve um grande silêncio, sinônimo de raiva, de decepção, de torpor, de prazer 

– todas as sensações foram reveladas gradativamente e os motivos relatados 

por muitos eram os mesmos: a ausência de um final feliz e a maneira diferente 

de contar (neste texto, Machado de Assis utiliza a técnica da narrativa não 

linear). Percebi que o gênero conto cumpriu a função, promovendo a 

curiosidade nos alunos interessados em saber o que se aconteceu depois do 

fim. Outros comentários também surgiram em torno de curiosidades 

contextuais, intertextuais e linguísticas. O procedimento se repetiu ainda por 

mais duas semanas com a leitura, também em voz alta, de A missa do galo e A 

igreja do diabo. É certo que não há como mensurar se houve formação do leitor 

ao fim do semestre em que realizei o ciclo de leituras machadianas. 

Independente de resultados quantificados, ficou em mim a experiência, fator 

primordial para um professor, e, de alguma forma, ficou a certeza de que a 

porta para um mundo desconhecido tinha sido aberta. 

 

 

3.2- LEITURA, LITERATURA E CULTURA NA ERA DA REPRODUTIBILIDADE 
TÉCNICA 
 

 

As dificuldades que envolvem as práticas da leitura da literatura 

esbarram no contexto de cultura em que estão imersos os pontos de vista tanto 

do aluno quanto do professor. Surgido na esteira do Iluminismo, segundo 

Eagleton (2005, p. 9-10), a palavra cultura tem como um dos significados 

originais, bastante lúcido a meu entendimento, os conceitos de “lavoura” ou 

“cultivo agrícola”, “o cultivo do que cresce naturalmente”. De alguma forma, tais 

apontamentos derivam de „trabalho‟ e „agricultura‟, „colheita‟ e „cultivo‟, 

relacionando-se com o que considero de mais geral dito sobre cultura, ainda 

nas palavras de Eagleton (2005, p. 54), “como um complexo de valores, 

costumes, crenças que constituem o modo de vida de um grupo específico”. 

Esta definição vai ao encontro também do que apontou Houaiss (2001, p. 888), 

nas acepções que registra de caráter antropológico. 
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Como praxe, a literatura dá um testemunho. Sirvo-me da fábula de O 

pequeno príncipe, de Saint-Exupery, capaz de metaforicamente mostrar como 

se dá o processo cultural. No fragmento, o diálogo entre a raposa e o príncipe 

gira em torno do verbo „cativar‟ (“obter a simpatia ou o amor de”), que pode ser 

aproximado de „cultivar‟ (“plantar com cuidados especiais”12). Nas relações 

humanas, o cultivo, através da semeadura do afeto, de atos e de atitudes, 

atinge, de forma laboriosa, o cativar, postura bastante conhecida dos 

enamorados. 

 
 

- [...] Eu procuro amigos. Que quer dizer “cativar”? 
- É algo quase sempre esquecido – disse a raposa. – 

Significa “criar laços”... 
- Criar laços? 
- Exatamente – disse a raposa. – Tu não és ainda para mim 

senão um garoto inteiramente igual a cem mil outros garotos. E 
eu não tenho necessidade de ti. E tu também não tens 
necessidade de mim. Não passo a teus olhos de uma raposa 
igual a cem mil outras raposas. Mas, se tu me cativas, nós 
teremos necessidade um do outro. Será para mim único no 
mundo. E eu serei para ti única no mundo... 

 
 

Uma sala de aula, independente do nível de ensino, reúne em um 

mesmo espaço seres muitas vezes pertencentes a campos culturais distintos 

que ali estão por pouco tempo formando, na verdade, um todo marcado pela 

diferença. Considerando a relação professor-aluno, há, além do empirismo 

próprio de cada um, a necessidade da automodelagem que constrói as 

peculiaridades (EAGLETON, 2005). É um desejo do homem que supera a 

natureza dessa forma. No longa-metragem Crash – no limite (2005), de Paul 

Haggis, a convivência social das diferenças raciais entre negros e brancos, 

sobretudo, denota assustadoramente a incompreensão, o que constrói um filme 

violento não só no plano imagético, mas também no plano das idéias. Na 

esteira de “películas” mais recentes, Babel (2006), de Alejandro Gonzales, na 

mesma proporção, evidencia a relação conturbada de raças (os americanos, os 

marroquinos, os mexicanos, os japoneses) fortemente marcada pela língua, 

fator cultural que representa um povo. Destaco que, muitas vezes, a sala de 

aula, assim, revela-se numa babel impulsionada pela intolerância.  

                                                 
12

 As definições foram extraídas do Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa (2001). 
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Parte da complexa história da cultura é revisitada por Raymond Williams 

(apud EAGLETON, 2005, p. 19-21), que distingue três sentidos principais e 

modernos da palavra. O primeiro deles, cujo significado relaciona-se com 

“civilidade”, sinônimo de “civilização” no século XVIII, é visto como “um 

processo geral de progresso intelectual, espiritual e material” (IDEM, 2005, p.19 

– o grifo é meu). Ser civilizado numa sociedade como a nossa não inclui jogar 

lixos nas ruas, tampouco pichar monumentos públicos. É algo que fere os bons 

costumes e a moral. Neste caso, há uma correlação entre conduta polida e 

comportamento ético. No Iluminismo, a cultura pertencia ao homem “com seu 

culto de autodesenvolvimento secular e progressivo” (EAGLETON, 2005, p. 

20). 

No segundo sentido, a palavra “civilização” como “cultura”, congrega 

uma parte descritiva e outra normativa: ela tanto pode nomear uma forma de 

vida, cito a caracterização da sociedade européia, como orientar implicitamente 

uma maneira de viver pelo grau adiantado de humanidade, esclarecimento e 

refinamento. Nos dias de hoje, essa mentalidade ainda é mantida quando as 

artes, a vida urbana, a organização política das cidades, por exemplo, são 

comparadas ao que se tinha na idade medieval. Portanto, descrição e 

avaliação tornam-se inseparáveis (IDEM). 

 O terceiro sentido surge no problemático desenvolvimento individual das 

direções anteriormente distinguidas dentro de “civilização”. De acordo com 

Eagleton (2005, p. 21), esse termo pertence, de fato, à classe média européia, 

envolvendo boas maneiras, refinamento, uma desenvoltura elegante nas 

relações. Tal prática ocorre tanto no pessoal quanto no social. Acontece que “a 

cultura é uma questão do desenvolvimento total e harmonioso da 

personalidade, mas ninguém pode realizar isso isolado” (idem – o grifo é meu). 

Na sociedade contemporânea e pós-moderna, o que mais se tem 

debatido é convivência simultânea e harmônica de sistemas complexos 

denominado pluralização das culturas. A proposta é unir a margem ao centro. 

Todavia, é difícil fazer a manutenção do entusiasmo quando é aventada a 

possibilidade de conviverem, com o mesmo valor social, universos díspares 

como o da cultura das cantinas ou dos banheiros públicos ao lado do que se 

firmou como tradição. Na discussão em torno da leitura literária no contexto 

escolar-acadêmico, as contendas sobre a escolha ou a proposta de 
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convivência das diversas literaturas chegam à exaustão e fazem-nos rever 

conceitos como os de obra de arte, incluindo, neste caso, os clássicos. 

Modernamente, a literatura deixou o caráter mais artesanal de produção 

para imigrar na sofisticada indústria editorial, o que provocou uma proliferação 

literária com a fabricação de livros de todos os tipos em consonância com a 

variedade de leitores (LAJOLO, 2001). O escritor, também frente às questões 

do capital, inseriu-se no mercado, coroando a profissionalização da escrita. O 

curioso é que alguns autores contratados para uma produção em série 

conseguem, como é o caso é João Ubaldo Ribeiro, ainda assim, manter um 

padrão de qualidade verificado na capacidade linguística13. São romances de 

amor; poemas enfaticamente musicais, concretos, essencialmente 

conteudistas; crônicas publicadas em jornais, revistas e livros; contos de terror, 

de profunda violência, retratando o caos urbano; histórias com várias 

linguagens semióticas (a palavra escrita, a palavra falada de livros musicais e 

dos audiolivros, a rica linguagem das ilustrações); as narrativas sobre sexo, 

problemas familiares, financeiros, de humor contido e extrovertido. Ao lado 

disso, permanecem, na história e na memória, Miguel de Cervantes, Fernando 

Pessoa, Eça de Queiroz, Mário de Andrade, Graciliano Ramos e João Cabral 

de Melo Neto. A divisão feita foi só para salientar a possibilidade de re-unir 

tradição e inovação contemporânea.  

Mesmo com a ampliação do mercado editorial, não é pacífica a questão 

da convivência dos vários textos. Isso me conduz ao delicado conceito de 

                                                 
13

 Barbieri (2003, p. 13-51) trata do tema nos capítulos “Proposições” e “Letras no mercado” na 
obra Ficção impura: prosa brasileira os anos 70, 80 e 90. Para a autora, a qualidade do texto é 
primordial. Segundo ela (2003, p. 32), “Erotizar o corpo da letra é tática assídua e fortemente 
posta em prática pelo ficcionista contemporâneo, para suscitar e sustentar no leitor o desejo da 
leitura. A arte e o engenho de seduzir o público e manter o interesse do leitor nem sempre 
significa degradar o texto pela vulgaridade ou banalização” (o grifo é meu). De acordo ainda 
com a autora, uma escrita erótica, como é o caso de Um copo de cólera (1978), de Raduan 
Nassar, e Morangos mofados (1982), de Caio Fernando Abreu, “pode fundar seu vigor 
contundente na economia dos meios e contenção de linguagem” (idem). Apontamentos como 
esses são muito delicados, uma vez que podem beirar uma visão preconceituosa em um 
momento em que o conceito de literatura está em revisão (LAJOLO, 2001, por exemplo). Vale 
destacar que a ideia de “degradação” é bastante relativa, não se aplicando a todos os casos. 
Sigo, para tanto, uma vertente que mensurará a qualidade do texto, considerando os aspectos 
linguístico-expressivos, assim como o faz Pereira (2008, p. 205-9) na avaliação que faz de 
Monteiro Lobato. Na concepção da professora (2008, p. 207), “Lobato busca uma renovação 
constante nas possibilidades inúmeras que a língua nos oferece, dinamizando-as, explorando-
lhe ao máximo as potencialidades, as suas diversas realizações, não se prendendo ao 
convencional, mesmo quando dele precisa para reavaliá-lo, reaproveitá-lo ou partir para novas 
propostas”. 
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literatura que orienta a postura da escola e da universidade de hoje na 

consagração e na refutação das obras que lá circulam. São essas instituições, 

ao lado das academias, dos periódicos especializados e dos suplementos 

literários (com publicação de resenhas e da lista de livros mais vendidos), que 

dão a chancela sobre qual é a melhor literatura, formando o chamado cânone 

ou conjunto de obras clássicas.  

O julgamento do valor literário de um texto movimenta muitas contendas. 

A postura que assumo é de tentar apresentar a variedade, de modo que o 

próprio aluno possa arbitrar sobre a qualidade, embora procure deixar claro 

que, na avaliação, é preciso considerar tanto a estética, identificada na relação 

autor-leitor (LAJOLO, 2001, p. 18), quanto o grau de literariedade, que pode ser 

aferido na exploração artística da linguagem, além dos canais próprios de 

publicação. Ao menos, causa-me estranhamento compreender como literatura 

textos, independente do valor da autoria, que não tenham a necessária 

circulação que confere, a meu ver, uma “certa” de cidadania. A crônica literária, 

que utiliza o suporte do jornal, por exemplo, distancia-se na forma e no 

conteúdo dos demais gêneros como a notícia e as cartas dos leitores, 

exatamente pelo grau de literariedade, detectado, neste caso, na função 

assumida pelo texto. Samuel (1997, p. 10-11) prefere detectar a questão, 

avaliando o nível de utilidade do “objeto”. Para o autor, a literatura, enquanto 

arte, possui gratuidade, além de, “como fato cultural, [...] evocar a potência do 

espírito, tudo aquilo que nas paixões e nos sentimentos humanos nos estimula 

e nos comove” (o grifo é meu). 

A cidadania literária pode também ser alcançada com a escolarização do 

texto literário na escola (SOARES, 2006), incluindo os clássicos e uma 

literatura “de margem”14. Essa tarefa, de alguma maneira, relaciona-se com a 

preservação ou não da aura do chamado objeto de arte (BENJAMIN, 1994, p. 

165-196). A literatura, diferente de outras artes como a pintura, ganha força, 

pode-se dizer, na reprodução do que fora um original, muitas vezes destruído 

pelo autor quando ganha as prateleiras de bibliotecas e livrarias. A exemplo 

disso, está Clarice Lispector, que declaradamente afirmou se desfazer dos 

originais das obras que escrevia, com a exceção de alguns textos que hoje 

                                                 
14

 Refiro-me a todos os textos não-canônicos.  
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estão sob a guarda da Fundação Casa de Rui Barbosa, no Rio de Janeiro. 

Mesmo numa via inversa quanto ao valor da reprodutibilidade técnica, os 

originais ou manuscritos de um livro causam impressão mágica, uma vez que 

mais do que o objeto maquinalmente multiplicado, é “a aparição única de uma 

coisa distante, por mais perto que ela esteja” (BENJAMIN, 1994, p. 170) 

Vale ressaltar que a tese de Benjamin não pretende excluir o acesso à 

arte que, neste propósito, refere-se à circulação do texto literário na sala de 

aula universitária. O objetivo do teórico alemão resumido na dicotomia da 

preservação versus produção em série está em descrever uma época em que 

se torna cada vez mais irresistível “a necessidade de possuir o objeto, de tão 

perto quanto possível, na imagem, ou antes, na sua cópia, na sua reprodução” 

(Idem – o grifo é meu). Nada disso cria um discurso de exclusão ou uma 

“ordem do discurso”, conforme nomeia Foucault. Assim, julgo que com a idéia 

do acesso promovido pelo professor, a tarefa de letramento cumprirá o seu 

papel. 

 

 

3.3- CONCLUSÕES (AINDA) PARCIAIS 

 

 

Ao longo deste capítulo, procurei discutir alguns pontos teóricos sobre o 

letramento literário na escola, tema desta Dissertação de Mestrado. O meu 

intuito foi discutir algumas questões pré-estabelecias que versaram sobre a 

inserção da literatura no referido contexto, não como uma disciplina obrigatória 

do currículo específico, mas como uma prática leitora de uma cultura fragilizada 

um tanto afastada de um ambiente que já lhe foi tão áureo.  

Com isso, discutiu-se ao largo o papel do professor de todos os níveis, 

sobretudo o de ensino superior que, independente da área de formação, são 

docentes de leitura, tendo, portanto, responsabilidades com o alunado. 

Apresentei, através da minha experiência, a possibilidade criar caminhos 

alternativos para um ensino produtivo. Após retomei a idéia de cultura atrelada 

ao texto literário, principalmente, naquilo que se refere ao entendimento desse 

texto como objeto cultural. Partindo daí, cheguei à delicada discussão, de 

forma ainda muito insipiente, sobre o que é literatura e de que forma esse 
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conceito está amparado pela escola e pela universidade na era da 

reprodutibilidade técnica, seguindo, por fim, os ensinamentos de Benjamin 

(1994).  

A conclusão, a princípio, é conscientizar a classe docente sobre a 

importante tarefa de disseminação da literatura, objeto de arte e de cultura, a 

que todos devem ter acesso, sem que com isso, a aura que tanto salientou 

Benjamin, seja ferida. Ao contrário, ela será enaltecida, promovendo, quiçá, um 

espaço nas “dobras da memória”. 
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4- A LÍNGUA A SERVIÇO DA LEITURA, O SENTIDO DESCONSTRUÍDO 

 

 

Neste capítulo, apresento uma série de conceitos correlatos com o 

propósito de pensar a leitura nesta pesquisa. Nesse caso, considerando a 

interdependência entre a matéria linguística da língua e a estética do texto 

produzido, seja ele literário ou não, julguei por bem aprofundar a NOÇÃO DE 

TEXTO, REFERENCIAÇÃO, GERAÇÃO DE SENTIDO e o CONHECIMENTO 

DE MUNDO por meio do léxico.  

 

 

4.1- A LEITURA E A GERAÇÃO DE SENTIDO, SIGNOS ENTRELAÇADOS  
 

 

 Lê-se em Aventuras de Alice, de Lewis Carroll (2010),  

 
 

Quando uso uma palavra – disse Humpty Dumpty em tom 
escarninho – ela significa exatamente aquilo que eu quero que 
ela signifique... nem mais nem menos. 
- A questão – ponderou Alice – é saber se o senhor pode fazer 
as palavras dizerem coisas diferentes. 
- A questão – replicou Humpty Dumpty- é saber quem é que 
manda. É só isso. 

(Aventuras de Alice, de Lewis Carroll -1977) 

 
 

O diálogo entre Alice e Humpty Dumpty ilustra, de forma lúdica, uma das 

questões basilares da linguagem – a significação e sua construção –, trazendo 

em seu bojo a teoria da arbitrariedade do signo linguístico, sistematizada pelo 

notório Ferdinand de Saussure. Muitos que vieram após o mestre genebriano 

propagaram “suas” ideias já tão sedimentadas nos estudos contemporâneos, 

incluindo a Literatura. Relembro, a título de exemplo, Ruth Rocha, que, em seu 

célebre Marcelo, martelo e marmelo, traz à baila alguns dos problemas que 

envolvem o significado.  
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Após uma tradição diacrônica, cujos princípios foram definidos por 

Michel Bréal15 em fins do século dezenove, tais questões foram postas em 

discussão timidamente na primeira metade do século vinte. A partir do que, a 

semântica, “parente pobre da linguística”, ganhou vulto com o olhar atento dos 

especialistas. Primeiro com a semântica da palavra isolada ou lexical, ainda em 

vigor (LOPES e RIO TORTO (s/d); PIETROFORTE E LOPES, 2005, p. 111-

135) 16. Depois, com a preocupação da produção de sentido para além da frase 

e do enunciado, demonstrada por L. Hjelmslev (apud BARROS, 2001, p. 6). 

Percebeu-se, em linhas gerais, que a língua não é só forma, mas também (e 

em igual importância), substância, no que tange à questão do significado 

(BENVENISTE, 2006, p. 31).  

 

 

4.1.1- Problematizações acerca da teoria do significado 

 

 

O problema que envolve a significação e seu campo de saber tem 

origem na Antiguidade Clássica, em especial, no pensamento de Platão, para 

quem denominar era a tese central da linguagem (MATOS E SILVA, 1996, 

p.15; ARAÚJO, 2004, p. 37-41). Tal pensador, ao se ocupar dos pontos a 

respeito do signo linguístico e de sua naturalidade/arbitrariedade, perpassou 

por uma reflexão de natureza semântica. Isso se confirma no ato de atribuir 

nomes aos seres de acordo com a essência de cada um. Já para os sofistas, o 

embaraço estava na justa atribuição do predicado dentro de um plano lógico-

sintático, e não na denominação. 

Pode-se, portanto, assegurar que a semântica foi uma disciplina que 

permeou os estudos da linguagem desde o princípio filosófico, chegando até 

                                                 
15

 De acordo com Guiraud (1972, p.10), Michel Bréal substituiu o termo “semasiologia” (= 
estudo das significações) por “semântica”, com o objetivo de designar “‟as ciências das 
significações‟ ou das „leis que presidem à transformação dos sentidos‟”. É claro que a mudança 
de nomes esteve relacionada à mudança de concepção demonstrada nas definições, em que a 
segunda amplia o que pretendeu a primeira. Ver também Marques (1976, p.16-20). 
 
16

 Apresento a visão de Houaiss (2007, p. 2540) sobre esta semântica lexical. Segundo o autor, 
trata-se de uma “abordagem das teorias semânticas que tomam como objeto se sua análise o 
significado dos itens lexicais, tomado individualmente e nas relações [...] que matem com 
outros itens lexicais”. 
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hoje com mais vigor do ponto de vista teórico. Rector e Yunnes (1980, p. 05) 

defendem a importância da disciplina em foco ao reconhecerem que ela se 

ocupa do significado dos signos em geral, não distinguindo o verbal do visual-

imagético. Por isso, a disciplina é paralela e, em alguma medida, mais 

abrangente que a linguística e a semiótica americana de Charles Peirce17. 

O caráter não científico da semântica é algo bastante debatido hoje. 

Primeiro porque a palavra “ciência” carrega toda a carga preconceituosa do 

pensamento positivista para o qual tudo deve ser mensurado, determinado 

materialmente, mediante uma regularidade observada (cf. RIBEIRO, 2006). 

Isso difere de uma pesquisa no âmbito das ciências humanas, em que o 

homem é um ser expressivo e falante (BAKHTIN, 2003, p. 395), responsável 

pela construção do conhecimento e, por conseguinte, pela construção do 

sentido das palavras, cuja existência se justifica para o uso social da 

linguagem. Nessa perspectiva, afirmo, juntamente com Bakhtin (2003, p. 395-

6), que “o ser da expressão é bilateral, só se realiza na interação de duas 

consciências (a do eu e a do outro)”. Em segundo lugar, não há uma 

metodologia unanimemente aceita (ILARI e GERALDI, 2001, p. 06) para 

respaldar a semântica, garantindo-lhe o status científico questionado pela 

academia. 

 Em vista disso, postularam Ilari e Geraldi (2001, p. 06),  

 
 

[...] a semântica é um domínio de investigação de limites 
movediços; semanticistas de diferentes escolas utilizam 
conceitos e jargões sem medida comum, explorando em suas 
análises fenômenos cujas relações não são sempre claras: em 
oposição à imagem integrada que a palavra ciência evoca, a 
semântica aparece, em suma, não como corpo de doutrina, 
mas como terreno em que se debatem problemas cujas 

conexões não são sempre óbvias. (ILARI e GERALDI, 2001, 
p. 6) – grifos meus. 
 

 
Fica patente a preocupação dos autores. A realidade detectada por eles 

é reflexo de uma tradição em que se pôs de lado as observações sobre o 

próprio objeto de pesquisa: o significado (BARROS, 2001, p. 5-6; ULLMANN, 

1967, p. 7-25). Diante de tal informação, torna-se quase impossível sedimentar 

                                                 
17

 Sobre a história da semântica, ver Marques (1976; 2001) e Tamba-Mecz (2006). 
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uma doutrina que norteie claramente certas inserções, considerando a 

ausência/nebulosidade desse fator inteiramente primordial. Marques (2001, p. 

15) aponta para isso e conclui que “não há um consenso entre os especialistas 

quanto a uma definição de semântica e, tampouco, quanto à delimitação” do 

que se considera seu objeto de estudo. O espantoso é que a contenda não 

inibiu certas definições dos semanticistas. Parece-me acertada a posição 

tomada por Tamba-Mecz (2006, p. 08), cujas ideias privilegiam muito mais o 

processo (a significação) do que o conteúdo (significado), considerando para 

isso o sistema articulado próprio de cada uma das línguas. Afirma a autora, 

“definiremos a semântica como a descrição das significações próprias às 

línguas e sua organização teórica” (grifos da autora). Ao adotar tal viés, estarei 

mais preocupado no “como” significa do que no “significado” propriamente dito. 

Assim, julgo que a análise das “escolhas sêmicas” propiciará um entendimento 

melhor do produto final que será construído pelas “formas significantes” 

(TAMBA-MECZ, 2006, p. 09). 

Realizadas tantas reflexões sobre a incerteza do conceito de significado, 

alguns autores contemporâneos (MULLER e VIOTTI, 2005, p. 137; OLIVEIRA, 

2006, p. 17; TAMBA-MECZ, 2006, p. 7) incorporaram às suas falas marcas da 

obscuridade do assunto, sinalizando, a meu ver, para uma vontade de 

reformulação teórico-metodológica capaz de superar de vez o problema 

exposto e dar um parecer consistente a muitos questionamentos. Müller e Viotti 

(2005, p. 137), da mesma forma que Houaiss18 (2007, p. 2540), corroboram a 

ideia quando apresentam vários subtipos de semântica (a textual, a cognitiva, a 

lexical, a argumentativa, a discursiva etc.), cada uma de acordo com um 

prisma, mostrando exatamente as diferentes visões sobre o significado e a 

significação19.   

                                                 
18

 Em especial, Houaiss (2007) trata em seu verbete das semânticas behaviorista, estrutural, 
gerativa, interpretativa e lexical. As nomenclaturas, ainda que diferentes, encontram-se em 
algum momento, e, de qualquer forma, salientam a necessidade de categorizar para auxiliar na 
compreensão do fenômeno linguístico. Ver Houaiss para maiores detalhes sobre as 
subdivisões citadas.  
 
19

 Guiraud (1972, p. 15) define significação como “o processo que associa um objeto, um ser, 
uma noção ou um acontecimento a um signo capaz de os evocar: uma nuvem é sinal de chuva, 
um franzir de sobrancelhas sinal de perplexidade, o latido de um cão sinal de cólera, a palavra 
„cavalo‟ é o signo do animal”. Tal percepção, de acordo ainda com o semanticista, diferencia-se 
de sentido cujo valor é estático, além de estar relacionado à imagem mental, resultante do 
processo. (grifos meus). 
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Na década de 1970, Guiraud (1972, p. 8), mesmo ciente dos conflitos, 

faz anotações ponderadas. Para o autor, há três principais problemas 

semânticos. O primeiro, de ordem psicológica, questiona “como” e “por que” 

nos comunicamos. O segundo, de ordem lógica, indaga sobre as relações 

estabelecidas entre signo e realidade. Já o terceiro, de maior interesse para 

este trabalho, é o de ordem linguística. Discutem-se, neste caso, as regras 

específicas inerentes a cada sistema de signos. 

Nessa esteira, o semanticista propõe uma semântica linguística ainda 

muito restrita a limites exclusivamente estruturais. O propósito era estudar “as 

palavras no seio de uma língua”, para compreender, entre outros problemas, as 

relações entre forma e sentido (GUIRAUD, 1972, p. 8-9). Por questões 

históricas, a linguagem, naquele momento, foi conduzida como um jogo 

solitário e autossuficiente que desprezou o arredor do texto produzido20. Uma 

proposta contemporânea almeja um espaço discursivo21 em que o universo 

verbal dialogue, quase numa simbiose, com os outros universos e linguagens 

(ARAÚJO, 2004, p. 41-46). Nas palavras de Marcuschi (2008, p. 80), “o texto é 

construído numa orientação de multissistemas, ou seja, envolve tanto os 

aspectos linguísticos como não linguísticos no seu processamento (imagem, 

música)”, o que o torna, em geral, “multimodal”.  

Para enfatizar, cabe recuperar o conceito de contexto, relevante para 

endoçar a exposição sobre uma semântica moderna. No tratamento do tema, 

Ullmann (1967, p.100) se preocupa em somente registrar que o contexto não é 

o fator sempre primordial na determinação do significado das palavras, visto 

que “há casos em que um termo subsiste inteiramente por si só, sem qualquer 

suporte contextual, e continuará, assim mesmo, a fazer sentido”. Em outra 

                                                 
20

 Adam (apud MARCUSCHI, 2008, p. 82), ao refletir sobre o problema, posiciona-se. Para o 
autor, não devemos jamais dizer que “um texto ou um discurso é composto de frases. A própria 
existência de frases tipográficas – como os parágrafos, os períodos, as sequências e os textos 
– resulta de escolhas instrucionais plurideterminadas” (o grifo é meu). Portanto, não há 
inocência e simplicidade na linguagem. Negar as implicações que envolvem o texto, do ponto 
de vista da sua existência como “objeto de figura” (= “configuração global”, de acordo com 
Marcuschi – 2008, p. 84) é negar a complexidade que lhe é inerente. 
 
21

 O espaço discursivo a que me refiro parte de uma concepção dialógica da linguagem, 
seguida por Marcuschi (em 2008, p. 81-6) para quem o discurso “é uma enunciação em que 
entram os participantes e a situação sócio-histórica de enunciação. Além disso, entram 
aspectos pragmáticos, tipológicos, processos de esquematização e elementos relativos ao 
gênero. O que perpassa todas as posições teóricas em relação ao discurso é o fato de se tratar 
do „uso interativo da língua‟ (Coutinho, 2004, p. 32)”. (Grifos meus e do autor) 
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perspectiva, Platão e Fiorin (2003, p.12) também participam do debate e 

salientam que entendem por contexto “uma unidade lingüística maior onde se 

encaixa uma unidade lingüística menor”. Parece-me assentada essa asserção, 

concebendo toda a tradição de invólucro trazida pelo termo em análise. No 

entanto, Marcuschi (2008, p. 82), mais uma vez, pondera, sob a orientação 

teórica da linguística textual, e assevera que “o contexto é algo mais do que um 

simples entorno e não se pode separar de forma rigorosa o texto de seu 

contexto discursivo”. 

Existem, por outro lado, as relações denominadas co-textuais que 

ocorrem entre os próprios elementos internos do “tecido verbal”, como se vê, 

por exemplo, em grande parte das anáforas, especialmente as co-referenciais, 

na concordância verbo-nominal, na regência e em todos os aspectos 

morfológicos e sintáticos de uma forma geral. Além disso, há de se assinalar os 

aspectos semânticos imediatos produzidos nas muitas relações de sentido 

entre orações, como a chamada coesão sequencial. Esse aspecto é 

imprescindível, uma vez que “sem língua não há texto” (MARCUSCHI, 2008, p. 

87). Em não havendo texto, não há logicamente. Exemplifico com uma tira de 

Quino, extraída de Toda Mafalda (2007): 

 

 

 

Antes de tudo, um texto será uma proposta de sentido que só se 

concretizará com a participação ativa do interlocutor (KOCH, 1998, p. 153-162; 

MARCUSCHI, 2008, p. 94). Para compreender o exemplo acima, é necessário 

mais do que um conhecimento do sistema léxico-gramatical. Exige-se do 

leitor/ouvinte, devido à própria natureza sociocomunicativa da linguagem, uma 

percepção sobre a constituição semiótica do gênero – no caso, a tira mescla o 

verbal com o não verbal –, os enquadres social, histórico, político e cognitivo 
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em que estão imersas as formas “ONU” e “Vaticano”, além da percepção 

humorística, que se dará também no plano da cognição, a partir da relação das 

palavras citadas com “cadeirinha”. Vê-se, então, como sentencia Marcuschi 

(2008, p. 88-9), que “o nicho significativo do texto (e da própria língua) é a 

cultura, a história e a sociedade” (o grifo é meu). 

 

 

4.1.2- Duas palavras acerca do signo linguístico 

 

 

A fala de Alice e Humpty Dumpty (2010) demonstra didaticamente, 

conforme apontei, a questão do signo linguístico que vem sendo tema de 

debate durante séculos na História. Santo Agostinho (s/d), Ullmann (1967), 

Rousseau (1970), Peirce (1974), Hjelmslev (1975), Morris (1976), Eco (1980), 

Foucault (2002) e muitos tantos filósofos e pensadores notórios da linguagem 

se debruçaram sobre a temática em discussão. Certamente tal interesse esteja 

vinculado à percepção do modo como os signos se entrelaçam e circulam na 

produção de códigos ou sentidos diversos, o que constitui tópico central de 

qualquer teoria da comunicação (EPSTEIN, 2001, p. 17). 

Partindo de uma epistemologia das ciências humanas, Foucault (2002-

80-01) faz uma ampla passagem por largos períodos históricos e defende a 

ideia de que o signo, mais do que uma semelhança, é uma representação que 

“deve encontrar seu espaço no interior do conhecimento”. Essa concepção, 

instaurada durante o classicismo, define o signo segundo três variáveis: 

 

a) A origem da ligação: neste caso, o signo é classificado em natural 

(como um espelho que reflete o objeto refletido) ou convencional (como 

uma palavra que tem o mesmo significado para um grupo de falantes); 

 

b) O tipo de ligação: um signo fará parte do conjunto que ele nomeia 

(como a boa fisionomia integra a saúde de que faz parte) ou ser 

separado dele (como as figuras bíblicas do Antigo Testamento que são 

elementos longínquos da encarnação e do resgate); 
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c) A certeza da ligação: um signo é caracterizado pela constância, o que 

garante fidelidade ao intérprete por se deparar com algo que lhe é 

familiar (é assim que a palidez, por exemplo, designa a gravidez)22.  

 

As variáveis citadas são uma tentativa de superar a ideia de 

“semelhança” presente no período pré-classicista e definir a eficiência do signo 

no âmbito dos conhecimentos empíricos. Sobre esse período de 

representação, Foucault (2002, p. 81) informa, ratificando o exposto,  

 
 

[...] A partir do século XVII, todo domínio do signo se distribui 
entre o certo e o provável: isso quer dizer que não seria mais 
possível haver um signo desconhecido, marca muda. Não que 
os homens estejam de posse de todos os signos possíveis. 
Mas, sim, só há signo a partir do momento em que se acha 
conhecida a possibilidade de uma relação de substituição entre 
dois elementos já conhecidos. O signo não espera 
silenciosamente a vinda daquele que pode reconhecê-lo: ele só 
se constitui por um ato de conhecimento.  (o grifo é meu) 

 
 
Foucault (2002, p. 81-03) vai mostrar uma relação sempre estreita entre 

linguagem e epistemologia humana como uma forma acertada de busca 

incessante pelo conhecimento, utilizando o signo como elemento concreto e 

mediador capaz viabilizar a tarefa. Na citação, o autor retoma o que expressara 

na “origem da ligação” (1ª variável), enfatizando os signos convencionais, que 

assim o serão não só por um acordo social entre os membros de uma 

sociedade, mas também pela relação mútua entre elementos conhecidos 

(existentes) na realidade.  Estabeleço uma relação com o processo neológico 

das línguas. Diante de uma situação inédita, o falante, necessitado de 

verbalizar o ato de comunicação, lança mão do sistema linguístico familiar (e 

praticamente inerente a si) para interpretar, traduzir ou comentar uma situação 

nova, verossímil e também familiar (real). 

Em relação à forma de ligação do signo com o que ele significa (“o tipo 

de ligação” – 2ª variável), buscou-se na lógica de Port-Royal a fundamentação 

                                                 
22

 Essa percepção dialoga com Barthes (1997, p. 15) que, na sua “tese” sobre linguagem e 
poder, destacou que “os signos de que uma língua é feita [...] só existem na medida em que 
são reconhecidos, isto é, na medida em que se repetem”.  
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teórica pertinente para a caracterização do período classicista. De acordo com 

o lógico, numa leitura foucaultiana, o signo, na idade clássica, não é mais 

incumbido de trazer o mundo para próximo de si. Ao contrário: sua função é de 

estendê-lo e de justapô-lo, conforme “uma superfície indefinidamente aberta e 

de prosseguir a partir dele o desdobramento sem termo de substitutos com os 

quais pensamos” (FOUCAULT, 2002, p. 84). 

No fim da esteira, resta a terceira variável (“a certeza da ligação”) que 

trata dos signos dados pela natureza e daqueles constituídos pelo homem. 

Estes se enquadram na categoria de arbitrário que Ferdinand de Saussure 

retomará quase quatro séculos depois, impulsionado pelos ideais positivistas. 

São considerados por Foucault (2002, p. 84) como signos de instituição uma 

vez que estabelecem fronteira entre o homem e o animal, além de 

transformarem a imaginação em memória voluntária, a atenção espontânea em 

algo reflexivo, o instinto animal em conhecimento racional. Quanto aos signos 

naturais, eles não passam de um esboço primário, de um desenho distante que 

somente será concluído com o estabelecimento do arbitrário. 

Passo ao século XX, que representou a grande virada linguístico-

epistemológica com o olhar arguto de Saussure. Não houve, como se sabe, 

nenhuma tese. Mas é incontestável a contribuição do projeto científico do 

mestre que direcionou (e direciona) a trajetória dos estudos da linguagem.  

Fora as dicotomias que se tornaram destaque na obra saussureana, a minha 

atenção volta-se para a arbitrariedade do signo, laço imotivado que une um 

significante a um significado, devido ao suporte que oferece à semântica.  

Ressalto que essa visão, embora seja um conceito amplamente aceito, 

recebeu de Benveniste (2005, p. 55-06) contestações que merecem 

acolhimento.  Para o linguista: 

 
 
[...] Entre significante e significado, o laço não é arbitrário; pelo 
contrário, é necessário. O conceito “boi” [...] é forçosamente 
idêntico na minha consciência ao conjunto fônico boi. Como 
poderia ser diferente? Juntos os dois foram impressos no meu 
espírito; juntos evocam-se mutuamente em qualquer 
circunstância. Há entre os dois uma simbiose tão estreita que o 
conceito “boi” é como que a alma da imagem acústica boi. O 
espírito não contém formas vazias, conceitos não nomeados. 
(o grifo é meu e o itálico, do autor) 
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Contestações à parte, o fato é que o problema existe e desafia 

estudiosos das diferentes filiações. Na sequência, ilustro com uma tira da 

Mafalda em que a personagem, que é avessa a sopa, arbitra e 

intencionalmente “rompe” com a relação estabelecida entre “nome” e “coisa” 

para efeito de humor. O significante “mamãe”, que identifica e nomeia Raquel 

costumeiramente, deixa de existir no momento em que oferece o alimento 

detestado pela filha. 

 

 

 

No próximo item, exploro as noções de texto, bem como o processo de 

referenciação. Na sequência, ainda, aponto uma atividade realizada em sala de 

aula, para melhor exemplificar. 

 

 

4.2- A LEITURA E O PROCESSO DE REFERENCIAÇÃO: DE COMO SE 
CONSTRÓI O OBJETO DE DISCURSO 
 

 

O processo de leitura está relacionado, pode-se reconhecer, ao 

processo de (des)construção do objeto do discurso, visível nos textos em geral 

e que passamos a estudar  a seguir. 

 

 

4.2.1- Conceito de texto: ou construindo o cenário 

 

 

“Tudo é texto. Tudo é narração”, atestou Affonso Romano de Sant‟Anna 

(2011, p. 10). Essa é uma concepção defendida pelos semioticistas e 
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compartilhada por quem vê o texto não só como uma configuração do sistema 

léxico-gramatical, mas também como uma forma imagética, sonora, gestual.  

Benveniste (2006, p. 56-7), por outro lado, discorda de tal visão, ao entender a 

língua como o principal meio de manifestação da linguagem em que paradigma 

e sintagma atendem às regras de compatibilidade, de seletividade, de 

recorrência. Na música, por exemplo, de acordo com o linguista, há uma 

sintaxe, considerando que os sons se relacionam harmoniosamente numa 

relação de “determinante” e “determinado”. Não existe, no entanto, uma 

semiótica, uma vez que não existem signos, ou seja, não se verifica nenhuma 

“convenção gramatical”.  Nessa esteira, Benveniste (2006, p. 61) salienta ainda 

que toda semiologia do não-linguístico “deve pedir emprestada a interpretação 

da língua”, o que ratifica o entendimento dele para a supremacia do sistema 

verbal23. 

O poeta-professor, alheio às ponderações do autor de Problemas de 

linguística geral, defende sua tese, tratando daquilo que acredita ser a leitura e 

do que pode ser lido na condição de “objeto de decifração”24. Leitura dos sinais, 

das eleições, da paixão, do corpo (envolvendo os sentidos possíveis), de um 

desfile de escolas de samba, de uma partida de futebol, de um espetáculo de 

dança, além de uma infinidade. Mesmo assim com tanta diversidade, aqueles 

que sabem compreender o código ensinado na escola, fazem-se muitas vezes 

analfabetos diante das tecnologias. A orientação é que se enverede pelos 

caminhos da linguagem, tentando percebê-la em sentido amplo e aplicando os 

conhecimentos adquiridos de diversas formas. Na medida da experiência, 

deve-se perceber as escolhas feitas pelo enunciador, pois que, como aponta 

Romano de Sant‟Anna, “ler é uma forma de escrever com a mão alheia”. 

A palavra “texto”, diversa na sua significação, é muito comum na vida 

social, sendo até mesmo, pode-se dizer, inerente a ela. A todo momento, por 

impulso, principalmente, da necessidade, somos incitados à produção e ao 

                                                 
23

 Assim como Benveniste (2006), considero os termos “semiologia” e “semiótica” como 
sinônimos, utilizando-os, neste trabalho, indiscriminadamente. 
 
24

  Azeredo (2004, p.148) problematiza a ideia de que o texto seja um objeto de decifração. De 
acordo com o sintaticista, é mais do que isso: “imaginação, memória e sentidos não se 
misturam no texto [...]; melhor diria que eles dialogam e se emprestam valores e timbres, 
ecoam significados e refletem os efeitos de contiguidades eventualmente inusitadas. Não se 
pense, porém, que a leitura seja um ato de descobrir um significado único que o texto às vezes 
dissimula” (o grifo é meu). 
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processamento verbal. No lar, encontram-se os bilhetes, as cartas de 

cobrança, os recibos de aluguel, as atas de condomínio, o e-mail, os scraps do 

orkut. Na via pública, estão os out-doors, as placas de direção, as mensagens 

religiosas. Na escola, espaço em que se passa a maior parte do tempo, o 

aluno, muitas vezes desvinculado do que deveria ser um simulacro da 

realidade, fica preso aos modos de organização do discurso (descrição, 

narração, dissertação), ou como preferem alguns, à tipologia escolar. Após a 

produção de redações, os estudantes ouvem com frequência que o texto está 

ou não bem elaborado, está claro ou obscuro, com incoerência localizada e 

que tais (Cf. PLATÃO e FIORIN, 2003, p.11). Acredito que, dentro da própria 

escola, deve-se conhecer a função da mensagem elaborada, isto é, o “por 

quê”, o “para quê” e o “para quem”, sem deixar de lembrar que o professor 

deve deixar de ser o único e possível interlocutor. 

Platão e Fiorin (2003, p. 11-4), preocupados com a formação discente, 

propõem duas premissas para o estudo textual. A primeira delas diz que “o 

texto não é um aglomerado de frases”. Exemplifico com um fragmento do jornal 

O Globo, de 22/07/2008: 

 

CRIVELLA DISPENSA ZONA SUL 

O candidato do PRB a prefeito, Marcelo Crivella, que fez apenas uma 

caminhada de 16 dias na campanha, acredita que não adianta pedir votos nas ruas da 

região, onde a rejeição a ele é alta. “As pessoas dizem que Crivella mistura política 

com religião, que vai acabar com o carnaval, perseguir homossexual. Mas eu sou 

homem de paz”. – capa 

 

Como se pode notar, o fragmento se utiliza de alguns recursos coesivos 

para auxiliar na clareza e na inteligibilidade da mensagem. Se as frases fossem 

analisadas separadamente, a compreensão ficaria comprometida como verifico 

a seguir. Após apresentar o termo referente ou objeto de discurso (“O 

candidato do PRB a prefeito, Marcelo Crivella”), o enunciador emprega um 

pronome relativo, típico elemento conector, que inicia uma oração subordinada 

adjetiva explicativa (“que fez apenas uma caminhada de 16 dias na 

campanha”), cuja função é apresentar uma informação acessória, mas 

relevante, sobre o sujeito em torno do qual gira o texto. Ora, se não há vínculo 
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entre as orações, classifica-se a referida oração subordinada como um caso 

sem sujeito e sem sentido. Aponto também o uso de elipses com o intuito de 

evitar a repetição enfadonha e desnecessária (“[...]  acredita que não adianta 

 pedir votos nas ruas da região [...]”), uma referência por substituição 

pronominal (“onde a rejeição a ele é alta”) e a terceira pessoa do singular (“As 

pessoas dizem que Crivella mistura política com religião”) que, se analisados 

de maneira estanque, sem um vínculo de sentido, não estaríamos diante de um 

texto. 

A segunda premissa de Platão e Fiorin (2003, p. 13-4) trata de que “todo 

texto contém um pronunciamento dentro de um debate de escala mais ampla”, 

ou seja, haverá sempre uma posição (intenção) marcada frente a qualquer 

questão proposta. Exemplifico com o texto abaixo: 

 

 

 

Estes gráficos faz parte da reportagem “Voto de desconfiança”, assinada 

por Fábio Vasconcellos e Ellenice Botari, em O Globo, de 20/07/2008. Nesse 

trabalho, os jornalistas demonstram, com base nos dados, uma preocupação 

com um milhão de eleitores cariocas, a maior parte da zona sul, que não 

escolheu vereador em 2004. A conclusão a que se chegou é: “descrença nos 

candidatos ou falta de interesse nas eleições, o fato é que a soma de 

abstenções, votos nulos e em branco, nessa área da cidade [...] chega a 

30,86%”. Seguramente, por trás da notícia, há um pronunciamento maior 

contra a “falta de exercício da cidadania” e o que corrobora é a opinião 

expressa no próprio título. Ao contrário do que se divulga, o discurso 
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jornalístico está longe de ser “neutro”, por mais objetivo que ele seja (Cf. 

AZEREDO, 2004, p. 154-55, “Artimanhas do sentido: da intenção ao sujeito”). 

Marcuschi (2008, p. 72), analisando o assunto em foco, afirma que o 

texto é fruto de uma ação linguística cujos limites são, de forma geral, 

determinados por seus vínculos com a realidade em que ele se apresenta e 

funciona. Esse “evento”, no pensamento do autor, “não é apenas uma extensão 

da frase, mas uma entidade teoricamente nova”, além do que, deve hoje ser 

compreendido como “um tecido bem estruturado, uma entidade significativa, 

uma entidade de comunicação e um artefato sócio-histórico”. Nessa direção, 

torna-se impossível afirmar que o texto, conforme apontei anteriormente, seja 

simplesmente uma refração do mundo. Mais do que isso, ele reordena e o 

reconstrói o real. 

A Linguística Textual, surgida em meados de 1960 (KOCH, 1999, 2004; 

MARCUSCHI, 2008, entre outros) tinha como interesse o texto escrito. 

Modernamente, o compromisso é de se debruçar sobre os meandros da 

produção e compreensão de textos orais e escritos, considerando nesse rol as 

operações cognitivas como os frames, esquemas, planos, scripts e cenários 

(FÁVERO, 1991, p. 63). Isso me leva a crer, juntamente com Marcuschi (2008, 

p. 76), que o texto deixa de ser uma estrutura autonomamente linguística que 

incorpora sua inserção nos contextos comunicativos.  

Com tal evolução da LT, apareceram questionamentos sobre a que 

domínios o objeto “texto” deve estar vinculado. Recorri, mais uma vez, às 

orientações de Marcuschi (2008, p. 76): 

 
 

[...] não faz muito sentido discutir se o texto é uma unidade da 
langue (do sistema da língua) ou da parole (do uso da língua). 
Trata-se de uma unidade comunicativa (um evento) e de uma 
unidade de sentido realizada tanto no nível do uso como no 
nível do sistema. Tanto o sistema como o uso têm suas 
funções essenciais na produção textual. Mas, de qualquer 
modo, o texto não é uma unidade formal da língua como, por 
exemplo, o fonema, o morfema, a palavra, o sintagma e a 
frase. (o grifo é meu e o itálico, do autor) 

 
 

O autor traz reflexões pertinentes. Faço destaque a dois pontos. O 

primeiro deles se refere à ideia bastante ressalvada de que a língua é a matéria 
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que tangibiliza o pensamento (no sentido de representação), numa situação 

interativa de uso, inserindo-o em determinada esfera social (os gêneros) e em 

determinado contexto. Quanto ao segundo ponto (acerca de que o texto “não é 

uma unidade formal”), é preciso ter o seguinte cuidado: são as unidades do 

sistema que se manifestam no tecido verbal (Cf. PEREIRA, 2003, 2005) 

quando se arranjam dentro da hierarquia gramatical do português: morfema → 

oração → sintagma → oração → período (AZEREDO, 1999, p. 31).  

Cabe-me ainda explorar o contexto como unidade textual. Lanço mão do 

exemplo reproduzido na sequência: 

 

 

 

“Todos os seres [...] estão sujeitos à influência de um CONTEXTO, no 

qual e com o qual interagem”, assevera Azeredo (2004, p. 139). Na charge, 

trabalho de Dalmo, extraído de um sítio eletrônico, é feito um jogo polissêmico 

com a palavra “puxador” (= “alça”; “pessoa que puxa canto”), ativando o 

conhecimento linguístico do leitor. Ao lado disso, como um texto não se 

constrói somente por meio do sistema, aponto a situação de interação imediata 

(o falecimento do sambista Jamelão), bem como a situação mediata (que 

localiza a figura do cantor no entorno sociopolítico-cultural) e o contexto 

cognitivo acionado em forma de esquema25. Na leitura da fala do São Pedro, 

supõe-se que a mensagem, tão claramente exposta, seja compreendida pelo 

                                                 
25

 Fávero (1991, p. 64) define esquemas como “modelos cognitivos cujos elementos são 
ordenados numa ordem de progressão, de modo que se podem estabelecer hipóteses sobre o 
que será mencionado ou feito a seguir”. Na charge, é criada uma expectativa pela fala de São 
Pedro, reconhecido também pelo conhecimento de mundo, cuja progressão lógico-semântica é 
quebrada pela “desorientação” da resposta do cantor Jamelão.  
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destinatário, o que não ocorre. Jamelão quebra a expectativa ou 

verossimilhança da mensagem quando verbaliza “Puxador, não. Intérprete”, 

acionado o sentido segundo da palavra tão comum na comunidade do samba. 

O humor criado e percebido ganha força pela natureza do gênero charge (Cf. 

KOCK e ELIAS, 2007, p. 115).   

No próximo item, será a oportunidade de tratar do alguns pontos 

concernentes ao processo de referenciação.  

 

 

4.2.2- Referenciação e construção do texto 

 

 

Sustentado por Koch (2005), parto do pressuposto de que a remissão 

textual através de termos referenciais nominais reside em construir e 

reconstruir o que se convencionou denominar objetos de discurso que, longe 

de se confundir com a realidade extralinguística, é (re) elaborado dentro do 

processo interativo da linguagem, o que revela a concepção de língua adotada. 

A realidade, para a linguista, “é construída, mantida, e alterada não apenas 

pela forma como nomeamos o mundo, mas, acima de tudo, pela forma como, 

sociocognitivamente, interagimos com ele”.  

Cumpre-me salientar, agora respaldado por Neves (2007), que o 

processo de referenciação não deve ser reduzido à simples “feitura” e 

percepção dos objetos anunciados. Mas como a constituição referencial do 

texto, em que um conjunto de referentes são apresentados como unidades 

discursivas, ou seja, significam, de acordo com Lyons (apud NEVES, 2007, p. 

76), em situações particulares do discurso.  

A referenciação é uma atividade discursiva em que o enunciador, por 

ocasião da interação verbal, trabalha sobre o material linguístico que lhe é 

ofertado, e realiza escolhas inteiramente significativas, muitas vezes dentre um 

rol de opções, com o intuito de representar o estado de coisas, visando à 

realização de sua proposta de sentido. No dizer de Kock (2005, p. 35), “as 

formas de referenciação, bem como os processos de remissão textual que se 

realizam por meio delas constituem escolhas do sujeito em função de um 

querer-dizer” (o grifo é meu). A autora ainda diz que as descrições nominais, 
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em geral, devem ativar no interlocutor o conhecimento partilhado ou 

pressuposto sobre o objeto, permitindo-o a extrair do texto informações 

pertinentes acerca das opiniões, crenças e atitudes de seu autor/produtor.  

Prosseguindo com os estudos de Koch e Elias (2007), parecem-me 

acertadas as formas de introdução dos referentes no modelo textual. Dividem-

se em dois tipos: ativação ancorada, “quando um objeto-de-disurso totalmente 

novo é introduzido”; e, não ancorada, quando, de modo contrário, o objeto terá 

como base o contexto verbal (também chamado de co-texto) ou sociocognitivo. 

As autoras irão desdobrar o recurso da ativação ancorada em outros subtipos 

os quais retomarei, a seguir, com exemplos próprios extraídos da linguagem 

jornalística e midiática:  

 

 Anáfora indireta 

 

 O deputado estadual do partido do prefeito do Rio se diz inocente, um homem 

trabalhador... Então, todas as investigações sobre ele são inverdades? Não creio. 

Parabéns à polícia de investigação que toda a população da Cidade Maravilhosa quer 

ver. 

Zalmir Rodrigues Padrão Júnior (por e-mail, 23/7), Rio (O Globo, de 24/07/2008, na 
seção: carta dos leitores).   

 

Essa notícia tem como contexto (não expresso na carta do leitor 

diretamente) as irregularidades políticas que envolvem o deputado estadual 

Natalino Guimarães, do Partido Democrata. Segundo o jornal O Globo 

(24/07/2008), o deputado é acusado de tentativa de homicídio, formação de 

quadrilha, favorecimento pessoal e porte ilegal de armas. Ciente de tais 

informações, o leitor Zalmir faz uso de anáforas (“O deputado estadual do 

partido do prefeito do Rio”, “inocente” e “um homem trabalhador”) com a 

ausência do termo referente que, certamente, é de conhecimento do 

interlocutor/enunciatário que está, em igual condição, a par das notícias em 

que o político está envolvido. 
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 Anáfora associativa 

 

  Eu gosto de bugigangas, e minhas compras em viagem quase sempre se 

restringem a artigos de papelaria, acessórios (pulseiras, echarpes, óculos) e algum 

artesanato, são os meus suvenires habituais, coisinhas coloridas e inventivas que me 

fazem lembrar da viagem pra sempre. 

(Martha Medeiros, na crônica Compro, logo existo – Revista O Globo, de 06/07/2008) 

 

Na crônica acima, Martha Medeiros apresenta o referente “bugigangas” 

que funciona como uma espécie de hiperônimo para os sintagmas nominais 

(também co-hipônimos) “artigos de papelaria”, “acessórios (pulseiras, 

echarpes, óculos26)”, “algum artesanato”, “os meus suvenires habituais”, 

“coisinhas coloridas e inventivas”. O recurso da híperonímia, de acordo com 

Antunes (2005, p. 102), “desempenha também um papel articulador na 

continuidade do texto, uma vez que põe em cadeia dois segmentos, que serão 

interpretados como equivalentes”. Como o próprio nome sugere, os 

hiperônimos são palavras gerais e genéricas que nomeiam uma classe ou 

grupo de seres. Assim, a relação estabelecida entre hiperonímia e hiponímia é 

a relação de um termo superordenado a que se subordina(m) outro(s) 

elemento(s) devido à própria natureza das coisas. 

Na tira abaixo, Mafalda, baseada em um misticismo das cores, tenta 

associar o sintagma “preta” a outro sintagma de base nominal (“o futuro”), que, 

de alguma maneira, revela a sua percepção e expectativa em relação ao porvir. 

 

 

 

 

                                                 
26

 Esses elementos também são co-hipônimos do hiperônimo “acessórios”. 
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 Nominalizações ou rotulações 

 

Milton Gonçalves encarna um personagem protagonista na novela do horário 

nobre da Rede Globo. É uma boa notícia para todos que apreciam a arte do grande 

ator. Devia ser motivo de celebração pelos grupos do movimento negro que apontam a 

persistência de uma regra racial oculta na seleção de elencos no Brasil. Mas eles não 

gostaram, pois o personagem de Milton Gonçalves é um político corrupto. O deputado 

estadual José Candido (PT-SP) acusou o ator de prestar um “desserviço” ao 

movimento negro, criando “uma má impressão do negro à população”. Se entendi 

direito, o corpo negro não é imune à corrupção. 

Numa entrevista a “Estado de S. Paulo”, o ator não se limitou a responder a 

Candido, mas ofereceu uma aula singela. Ele disse que “algumas coisas mudaram na 

minha cabeça” depois de visitar a África: “Descobri que não sou um negro brasileiro, 

mas um brasileiro negro. Descobri que não sou africano, sou brasileiro”. 

(Demétrio Magnoli, em O Globo, de 24/07/2008, na seção: opinião) 

   

No fragmento, as rotulações sobre o termo referente “Milton Gonçalves” 

acontecem sob três perspectivas: pelo olhar do articulista ao se referir 

metonimicamente ao ofício do artista – “a arte do grande ator”; pela opinião 

claramente negativa do deputado em relação ao referente, recategorizando-o: 

“um „desserviço‟”, “uma má impressão do negro à população”; pela fala do 

próprio Milton Gonçalves, tratando de si com uma espécie de trocadilho que 

rebate à crítica e reformula a sua função como ser social: “um negro brasileiro”, 

“um brasileiro negro”, “africano”, “brasileiro”. Por fim, enfatizo que o gênero 

artigo de opinião, em que se insere este exemplo, favorece, talvez, mais do que 

outros gêneros as rotulações um tanto que subjetivas. 

Após vasta discussão e exemplificação, na próxima seção, tratarei da 

questão do sintagma nominal no conto Laços de família, de Clarice Lispector. 
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4.2.3- A expressão nominal em Clarice Lispector: desconstruindo o conto 
O búfalo 
 

 

Neste item, apresento uma espécie de exercício de leitura realizado com 

meus alunos nas aulas de língua portuguesa. Parto do pressuposto de que, no 

texto literário, há também uma realidade a ser construída, que é de inteira 

responsabilidade do narrador/enunciador. Conforme apontei na proposta desse 

trabalho, discutirei “as escolhas” dos sintagmas nominais a serviço da 

construção do sentido. Para fundamentar meu pensamento, recorro 

principalmente a Azeredo (1999; 2000; 2008), que, dentro da literatura 

linguístico-gramatical, é quem melhor defende o tema. 

O sintagma nominal (SN)27 é uma construção que comporta um núcleo 

representado por substantivo ou por pronome substantivo, podendo vir 

precedido de determinantes (os identificadores, os possessivos, os 

referenciadores, o relativo „cujo‟, os indefinidos) e modificadores (os sintagmas 

adjetivo, preposicionado e adverbial), e seguido somente por modificadores 

(AZEREDO, 1999, p. 54-8; 2000, p. 186) 

No conto, a escolha de muitos SNs servirá para que o narrador expresse 

seu ponto de vista sobre as personas que ganham vida no discurso por conta 

das categorizações. Não me importará se a figura do autor tem ou não o 

conhecimento da gramática portuguesa, tal qual o de um especialista. O que 

levarei em conta, ao contrário, será a capacidade linguística criativa e aflorada 

do artista. 

A figura do narrador, que se confunde muitas vezes com a imagem de 

Clarice Lispector, pretende (e põe isso logo em evidência) narrar a vida de 

alguém em “desamor”: 

 
 

  Mas era primavera. Até o leão lambeu a testa glabra da 
leoa. Os dois animais louros. A mulher desviou os olhos da 
jaula, onde só o cheiro quente lembrava a carnificina que ela 

                                                 
27

 Azeredo (2000, p. 188) também informa que “o sintagma nominal refere-se a conteúdos de 
consciências cujos objetos podem ser entidades reais ou imaginárias, concretas ou abstratas. 
A unidade léxica que as representa e com a qual o predicador mantém uma relação de 
compatibilidade semântica, constitui seu núcleo referencial, mas pode ou não constituir seu 
núcleo sintático”. (o grifo é meu) 



77 

 

viera buscar no Jardim Zoológico. (LISPECTOR, 1998, p. 
126) 
 

 

Tal SN anunciado logo no início da narrativa (“A mulher”) se mantém 

anônimo, sem um nome próprio, talvez pela condição psicológica que se quer 

demonstrar, a busca pelo ódio (no momento em que todos amam) em 

contraponto com o amor, estabelecendo, neste caso, uma antonímia reforçada 

pela própria “mulher” que se opõem ao mundo. Apresento outra caracterização 

que sustenta o termo referente, fazendo a manutenção:  

 
 

A mulher do casaco marrom desviou os olhos, doente, 
doente, doente. Sem conseguir [...] encontrar dentro de si o 
ponto pior de sua doença, o ponto mais doente, o ponto de 
ódio, ela que fora ao jardim Zoológico para adoecer. 

(LISPECTOR, 1998, p. 126) 
 
 

O modificador preposicionado do núcleo do SN (“A mulher do casaco 

marrom”) restringe um momento que é de infelicidade. Enquanto todos estão 

contentes (e na primavera), veste “marrom”, cor fechada que, nesse contexto, 

retoma a figura referencial, deixando marcada a opinião de um olhar externo 

que conta a história. Cito outros exemplos: 

 

  No parque de diversões: 

 

Então foi sozinha ter a sua própria violência. No pequeno 
parque de diversões do Jardim Zoológico esperou meditativa 
na fila de namorados pela sua vez de se sentar no carro da 

montanha russa. (LISPECTOR, 1998, p. 128) (I)28 
 

 

  À espera da aventura na montanha russa: 

 

Ela que poderia ter aproveitado o grito dos outros para dar seu 
urro de lamento, ela se esqueceu, ela só teve espanto. 

(LISPECTOR, 1998, p. 129) (II) 
 

 

                                                 
28

 Os números em romanos auxiliarão na referência aos exemplos. 
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  Após a montanha russa: 

 

[...] tudo o que tinha na bolsa caíra no chão e tudo o que tivera 
valor enquanto secreto na bolsa, ao ser exposto na poeira da 
rua, revelara a mesquinharia de uma vida íntima de 
precauções, pó-de-arroz, recibo, caneta-tinteiro, ela recolhendo 

do meio-fio os andaimes de sua vida. (LISPECTOR, 1998, p. 
130) (III) 
 
 

As retomadas, como se vê, são diversas, destacando-se os SNs cujos 

núcleos são inteiramente substantivos. Com a exceção do SN “ela” (de base 

pronominal, na função de sujeito), todos ocupam o lugar sintático de objeto 

direto. A determinação nos sintagmas citados acontece de forma quantitativa e 

identificadora com o emprego dos artigos definidos em (I) e (III), de forma 

vinculativa com o pronome possessivo de 3ª pessoa em (I) e (II) e, de forma 

focalizadora, com o adjetivo “própria” em (I). Quanto aos modificadores, 

destaco o sintagma preposicionado (“de lamento”) somente em (II). 

Recordo as palavras de Cortez (2005, p. 320) para quem a língua é uma 

“ação pública” que se realiza discursivamente no seio das relações sociais 

edificadas por conhecimentos de várias ordens “para que se possa opinar, 

interferir, rejeitar, chamar a atenção e persuadir, entre outras ações, neste 

mundo verbal polifônico”.  No texto literário, embora a “ação pública” seja 

estética, há muitas vezes o reflexo da vida social em que o homem, na 

qualidade de seu ator, expressa medos, angústias, desejos, psicopatias, 

esperança, ódio, amor. Creio que a literatura tem compromisso com a realidade 

que ela mesma cria. E o conto de Clarice comprova essa assertiva. 

Ao lado da “mulher do casaco marrom”, os animais, além de dividirem a 

cena narrativa nos embates com a protagonista, também receberam 

categorizações de base nominal pelo olhar do narrador.  Exemplifico com os 

fragmentos a seguir: 

 

 Os leões: 

 

Depois o leão passeou enjubado e tranqüilo, e a leoa 
lentamente reconstituiu sobre as patas estendidas a cabeça de 

uma esfinge (LISPECTOR, 1998, p. 126) (IV) 
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  A girafa: 

 

Mas a girafa era uma virgem de tranças recém-cortadas. Com 
a tola inocência de que é grande e leve e sem culpa. (IDEM) 
(V) 

 

 

  O hipopótamo: 

 

Procurou outros animais, tentava aprender com eles a odiar. O 
hipopótamo, o hipopótamo úmido. O rolo roliço de carne, carne 
redonda e muda esperando outra carne roliça e muda. 

(LISPECTOR, 1998, p. 127) (VI) 
 

 

  O macaco: 

 

 Mas era primavera, e, apertando o punho do bolso do 
casaco, ela mataria aqueles macacos em levitação pela jaula, 
macacos felizes como ervas, macacos se entrepulando suaves, 
a macaca com o olhar resignado de amor, e a outra macaca 

dando de mamar. (LISPECTOR, 1998, p. 127) (VII) 
 

  O elefante: 

 

Mas o elefante suportava o próprio peso. Aquele elefante 
inteiro a quem fora dado com uma simples pata esmagar. Mas 
não esmagava. Aquela potência que no entanto se deixaria 
docilmente conduzir a um circo, elefante de crianças. 

(LISPECTOR, 1998, p. 128) (VIII) 
 
 

  O camelo: 

 
 

A mulher experimentou o camelo. O camelo em trapos, 
corcunda, mastigando a si próprio, entregue ao processo de 
conhecer a comida. [...] Os grandes cílios empoeirados do 
camelo sobre olhos que se tinham dedicado à paciência de um 

artesanato interno. (LISPECTOR, 1998, p. 128) (IX) 
 

 

 

 



80 

 

  O quati: 

 

De dentro da jaula o quati olhou-a. Ela o olhou. Nenhuma 
palavra trocada. Nunca poderia odiar o quati que no silêncio de 
um corpo indagante a olhava. Pertubada, desviou os olhos da 

ingenuidade do quati. (LISPECTOR, 1998, p. 130) (X) 
 
 

  O búfalo: 

 

Olhando com isenção aquele grande terreno seco rodeado de 
grades altas, o terreno do búfalo. O búfalo negro estava imóvel 
no fundo do terreno. Depois passeou ao longe com os quadris 

estreitos, os quadris concentrados. (LISPECTOR, 1998, p. 
132) (XI) 
 

 
Nos exemplos citados, apontei a introdução do termo referente, para, na 

sequência, grifar a(s) (re)categorização(ões) e encapsulamento(s), 

demonstrando, pois, o ponto de vista do narrador. A “mulher do casaco 

marrom” buscava o ódio e o que encontrava era o amor caracterizado das 

diferentes maneiras, através, como se leu, da tranquilidade, da ingenuidade, da 

paciência, da leveza, da felicidade, do silêncio, da inocência – todos os 

“predicados” que integram a mesma tonalidade emotiva.  

 Azeredo (2008) recomenda três procedimentos básicos para a 

referenciação. O primeiro deles, ausente neste exemplário, trata-se do 

emprego de nomes próprios, que “têm o poder de ativar na memória 

enciclopédica do leitor um referente único e inconfundível”. O segundo 

procedimento é o uso de nomes comuns acompanhados de alguma 

especificação, como se vê na maioria dos SNs que demonstram a visão do 

narrador em relação aos animais. Aponto, em particular, para os modificadores 

dos núcleos nominais que, pelo processo abstrato e conotativo, favorecem no 

processo de metaforização, notado em “carne redonda e muda” (VI), “os olhos 

da ingenuidade do quati” (X), sintagmas adjetival e preposicionado, 

respectivamente. Por último, Azeredo (2008) cita como procedimento básico, o 

uso de pronomes, assinalado primeiramente em (II), cuja função é 

exclusivamente remissiva, pois recupera uma referenciação já construída que, 
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no universo do conto, são as formas “a mulher” e “a mulher do casaco 

marrom”. 

 Como se vê, Clarice se utilizou da figura do narrador para, através da 

língua, criar a sua realidade e, a partir daí, contar a sua história, designando o 

mundo ficcional pelo processo de referenciação. 

 

 

4.3- Leitura, léxico e conhecimento de mundo: a charge em questão 

 

 

Nesta última seção, a leitura é construída pelo léxico no momento de 

sua concepção como texto. Uma língua é objeto vivo que vem mostrando a sua 

mobilidade, principalmente, no plano do léxico. Diversos estudiosos têm se 

debruçado sobre essa questão como é possível verificar em Barcellos da Silva 

(1987; 2000), Alves (2004; 2007), Carvalho (2002), Krieger e Finatto (2004), 

Valente (1997; 1998; 2000; 2007), dentre outros que sinalizam interesse pelo 

assunto. 

A palavra é o ponto de contato e de encontro entre o homem e o meio. 

Na necessidade de comunicação entre sujeitos, quase sempre estará lá o 

léxico mediando as relações e até, de certa forma, servindo de veículo para a 

materialização/categorização do pensamento por meio de um sistema 

simbólico, como ensina Azeredo (2007, p. 116), para quem ainda “a palavra 

com que comunicamos nossas percepções não é um „espelho fiel‟ do mundo, 

mas uma representação dele” (o grifo é meu). 

Com o intuito de apontar o verbo, no plano sintagmático, como eixo 

estrutural da oração, Azeredo (2007) fundamenta sua tese, ambientalizando-a 

através de categorias que caracterizam, segundo ele, a língua(gem). 

Primeiramente, há a categorização interlocutiva, que trata dos propósitos 

comunicativos (atos de fala) que envolvem as palavras no momento, por 

exemplo, de se iniciar, continuar ou encerrar uma conversa; de se dar ou obter 

uma informação, de se fazer um pedido ou um convite etc. Em segundo lugar, 

há a conceptualização que se refere à função das formas que simbolizam os 

dados sensíveis ou intelectuais da realidade e do mundo imaginário. Em outras 

palavras, seriam as unidades lexicais, cujos significados estão presentes nos 
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dicionários. Na sequência, Azeredo (2007, p. 118) cita a categorização 

relacional, que trata dos valores semânticos dos sintagmas do contexto frasal. 

É possível delimitar, neste caso, se determinada “unidade” é “agente de”, 

“paciente de” ou ocupa o “lugar de”. Por fim, a categorização morfossintática, 

que compreende os elementos estruturais (gramaticais) da língua, como as 

noções de singular/plural, definido/indefinido, feminino/masculino, e assim por 

diante. Creio que tais apontamentos, ainda que gerais, fundamentam uma 

teorização sobre o estudo do léxico. 

A necessidade de comunicação inerente à faculdade humana remete-

me ao pensamento de Barthes (1997, p. 14) quando, em aula inaugural no 

Colégio de França, pondera, “a língua, como desempenho de toda linguagem, 

não é nem reacionária, nem progressista; ela é simplesmente, fascista; pois o 

fascismo não é impedir de dizer, é obrigar a dizer” (o grifo é meu). Essa 

afirmativa, tão polêmica e verdadeira, toca, a meu ver, no ponto chave do 

dinamismo lexical, como falantes nativos, temos de dar conta linguisticamente 

daquilo que nos rodeia e do nosso estar no mundo, criando e evocando 

vocábulos no fragor da interlocução, sob o custo de, se assim não for feito, 

sermos exilados da sociedade que vê na palavra escrita e falada “o seu penhor 

e a sua fonte de produção” (BARCELLOS DA SILVA, 2000, p. 143). É a palavra 

que, nas sociedades letradas, eternizam pensamentos, contratos, relações de 

amor e de amizade, além da arte. Em função disso e do que afirmou Clarice 

Lispector (“Um Camões e outros iguais não bastaram para dar para sempre 

uma herança de língua já feita”), é que acredito no poder profícuo de criação do 

falante. 

Existem algumas terminologias para o tratamento dos neologismos 

como a que se lê em Boulanger (apud BARCELLOS DA SILVA; CARVALHO, 

2004, p. 112) e em Barcellos da Silva (2000, p. 143). Optarei, frente às 

possibilidades, pela nomenclatura adotada por Guilbert (1975), para quem os 

neologismos se subdividem em denominativo e estilístico. O primeiro surgirá 

para suprir a necessidade de nomear uma nova experiência, enquanto o 

segundo derivará de criações expressivas inusitadas. Passo a apresentar 

alguns exemplos extraídos do universo midiático e literário. 

Todo país leu a seguinte notícia que vem representada pela publicação 

da Folha de São Paulo, de 28/04/2008,  
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Após bate-boca com travestis, Ronaldo vai para delegacia no Rio 
LUISA BELCHIOR 

Colaboração para a Folha Online, no Rio (28/04/2008) 
 

O jogador Ronaldo, do Milan, esteve na manhã desta segunda-feira na 
delegacia da Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio, após uma discussão com três 
travestis na madrugada em um motel também na Barra.  

Ao delegado titular da 16ª DP, Carlos Augusto Nogueira Pinto, responsável 
pelo caso, Ronaldo disse que foi à boate 021, na Barra, comemorar a vitória do 
Flamengo sobre o Botafogo pela final do campeonato estadual do Rio. Ao sair da 
boate, Ronaldo contratou um travesti --André Luís Albertini--, acreditando que fosse 
uma mulher.  

Os dois foram para um motel no mesmo bairro, onde o travesti chamou outros 
dois colegas. No motel, Ronaldo percebeu que as três prostitutas eram travestis e 
dispensou o serviço deles.  

Até aí, a versão do jogador e do único dos travestis que foi à delegacia é a 
mesma, segundo Pinto. As diferenças começam quando ambos relatam a discussão 
que ocorreu no motel.  

Ronaldo diz que dispensou o serviço dos três e pagou R$ 1.000 a cada um. 
Eles ainda teriam oferecido cocaína ao atacante para que ele relaxasse. Ronaldo, 
segundo sua versão, recusou e dois travestis foram embora, mas o terceiro, exigiu R$ 
50 mil para não relatar o caso à imprensa, iniciando o bate-boca.  

Na versão do travesti, Ronaldo foi à Cidade de Deus comprar cocaína, não quis 
pagar pelo serviço e os ameaçou de agressão se eles divulgassem o caso.  

Por meio de sua assessoria de imprensa, o jogador Ronaldo não negou que 
tenha feito programa com os travestis. Disse, porém, que não existe nenhuma queixa 
contra ele e que foi vítima de uma tentativa de extorsão. Outro travesti, Júnior Ribeiro 
da Silva, 25, conhecido como Carla, voltou à delegacia para depor, mas não falou com 
a imprensa.  
 

 

Motivados por tal contexto, chargistas e humoristas sentiram-se 

convidados a (re)inventar a língua, renovando, por vezes, expressões 

cristalizadas por outros empregos semânticos, como o que se verifica no 

trabalho de Duke, em que a expressão “jogando em outro time” refere-se não 

mais à prática comum dos jogadores no meio esportivo, mas à opção sexual 

incompatível com a própria formação biológica do corpo. 
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Aroeira, do jornal O Dia, dá ao sintagma nominal “saia justa” o caráter 

polissêmico, antes utilizado somente no sentido de “situação embaraçosa”. 

 

 

 

O duplo sentido de “está com a bola toda”, com apelo erótico pela 

informação referencial, aparece no trabalho abaixo. 
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Bello, visando a valorizar o sentido pejorativo, soma o sufixo de 

aumentativo –ão ao lexema mico. O texto não verbal reforça o desejo de fazer 

humor. 

 

 

 

Para representar as criações estilísticas da literatura, selecionei um texto 

de Manoel de Barros, que, ao lado de muitos outros no conjunto da obra, vai 

sobrepor o “nada” ao “tudo”. No poema em questão, substantivos tornam-se 

verbos por trabalho da manipulação criativa do poeta que está a serviço de 

uma função estética da linguagem. 
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Bom é corromper o silêncio das palavras. 
Como seja:. 
 
1. Uma rã me pedra. (A rã me corrompeu para pedra. Retirou 
meus limites de ser humano e me ampliou para coisa. A rã se 
tornou o sujeito pessoal da frase e me largou no chão a criar 
musgos para tapete de insetos e de frades.) 
 
2. Um passarinho me árvore. (O passarinho me transgrediu 
para árvore. Deixou-me aos ventos e às chuvas. Ele mesmo 
me bosteia de dia e me desperta nas manhãs.) 
 
3. Os jardins se borboletam. (Significa que os jardins se 
esvaziaram de suas sépalas e de suas pétalas? Significa que 
os jardins se abrem agora só para o buliço das borboletas?) 
 
4. Folhas secas me outonam. (Folhas secas que forram o chão 
das tardes me transmudaram para outono? Eu sou meu 
outono.) 

 
Gosto de viajar por palavras do que de trem. 

 

Coseriu (1980) indiretamente colabora na discussão sobre o dinamismo 

lexical da linguagem quando trata dos conceitos de norma e sistema. Este 

refere-se ao que é tradicional, comum e constante em uma comunidade 

linguística. A norma, como afirma o autor, é, em certa medida, mais ampla do 

que o sistema. Isso pode ser observado nas situações em que o falante opta 

por “casamento”, “livramento” e “tomada” no lugar de “casacão”, “livração” e 

“tomamento”, respectivamente. No âmbito da sintaxe, a ordem frequente dos 

complementos verbais com núcleos substantivos é objeto direto + objeto 

indireto, como em “Dei um presente ao meu primo”. No entanto, se nessa 

oração o objeto indireto for representado por pronome oblíquo, é “normal” que 

ele anteceda a outra forma sintática como se vê em: “Dei-lhe um livro” 

(BECHARA, 1999, p. 43). 

Por outro lado, Coseriu (1980, p. 123) faz dialeticamente a contrapartida, 

defendendo que o sistema pode ser mais amplo do que a norma. Julgo que, 

neste caso, incluem-se os neologismos apontados nesta seção. A literatura, em 

especial o poema de Manoel de Barros, é o espaço do lúdico, sendo qualquer 

transgressão à norma permissível e louvável, uma vez que revela as 

potencialidades da língua e serve à construção do ar estrangeiro característico 

do texto literário. 
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Toda língua viva, em funcionamento será às mais diversas 

transformações, principalmente no plano do léxico, espécie de termômetro 

linguístico. Isso explica o fato de que a ideologia e a necessidade de comunicar 

o entorno social incitam o falante nas suas constantes criações que, conforme 

assinala Barcellos da Silva (2000, p. 146), só ganham status com a chancela 

do povo, da comunidade. 

Após a fundamentação teórica e as exemplificações que contemplaram 

as linguagens não verbal, verbal e literária, passamos a tratar mais de perto a 

questão da produtividade lexical, tônica principal deste trabalho, em charges de 

diferentes artistas que têm publicados seus trabalhos em um site específico da 

internet, registrado nas referências. Para abalizar este item, recorri, 

principalmente, a Valente (1998), que dedica parte de suas pesquisas ao 

discurso midiático, com ênfase nos gêneros que tratam exatamente da 

multiplicidade de códigos.  

A palavra charge, segundo Houaiss (2007), chegou ao português por 

intermédio do francês e significa “carga”, que, por extensão, é aquilo que 

“exagera o caráter de alguém ou de algo para torná-lo ridículo”. Em uma versão 

mais contemporânea, o gênero em questão (re)apresenta a realidade a partir 

de ícones (imagens) e símbolos (palavras), entrelaçando-os de forma bastante 

engenhosa, de modo que nenhuma das linguagens perde sua especificidade e  

função. Para a leitura, espera-se um leitor atento e crítico que possa perceber 

as sutilizas desse texto tão híbrido. 

No Brasil, de acordo com Oliveira (2001, p. 265), a charge surge ao final 

do século XVIII e início do século XX, fruto da junção da caricatura com a 

sátira. Para a autora, textos provenientes do humor só ganham notoriedade 

nos momentos de crise da sociedade, pois é se beneficiando disso que as 

criações (linguístico-semióticas) se sustentam com críticas aparentemente 

inocentes. Tal ponderação leva-nos ao que afirmaram Platão e Fiorin (2003, p. 

13): “todo texto contém um pronunciamento dentro de um debate de escala 

mais ampla”.  (o grifo é meu). Ou seja, haverá sempre uma intenção por trás 

dos textos lidos, escritos, falados e ouvidos. Não há neutralidade e inocência 

na linguagem, uma vez que haverá sempre um propósito que mobilizará o 

discurso. 
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Diferentemente da caricatura, que se preocupará em realçar (com 

exagero) traços marcantes e característicos de um determinado sujeito, os 

textos chargísticos escreverão com a história (ou para ela) a memória social de 

uma sociedade com o objetivo sempre de, através do riso, levar o interlocutor à 

reflexão do que se passa ao redor. Enfatizo a leitura burlesca que os artistas 

fazem da realidade através da desconstrução humorística. 

Oliveira (2001, p. 266) contribui novamente quando considera as 

charges como crônicas iconográficas. Da mesma forma que os cronistas 

partem de um fato cotidiano para surpreender-nos por meio da linguagem 

literária, os chargistas também “não só tomam como ponto de partida os fatos 

como também e, necessariamente, se posicionam ideologicamente sobre os 

eventos sociais. Daí o papel relevante desse cronista de imagens”.  Ressalto 

que o impulso dado pelo real chega também a atingir o linguístico. Muitas 

vezes, na ausência da palavra que dê conta do entorno, recorre-se à 

criatividade característica de cada falante na sua incansável tarefa de criar 

sobre a língua. Vários recursos se manifestam e são explorados como a 

intertextualidade, os jogos semânticos, a exploração inusitada dos sons, as 

inovações sintáticas e lexicais, o me que leva a reconhecer o potencial 

demonstrado por produtores eficientes do português.  

Pelo viés dos diversos compartimentos da língua, na sequência, destaco 

a produtividade lexical de charges de diferentes datas, principalmente as que 

foram publicadas no mês de maio de 2008.  Todas fazem referência ao 

Governo Lula. No decorrer do estudo, serão informados os fatos que 

motivaram a criação linguística que estiver em foco. 

 

 

4.3.1- No plano fonológico e fono-ortográfico 

 

 

O lançamento do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) pelo 

Governo Federal em 2007 teve como objetivo acentuar a expansão da política 

econômica brasileira que, nos últimos doze anos, cresceu menos do que podia, 

conforme registra matéria do site do Jornal da Globo, de 22/01/2007. Esse 

acontecimento, causa de muitas discussões e críticas por políticos e pela 
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sociedade, impulsionou algumas inovações no plano fônico. Exponho uma 

sequência de charges que se reportam ao assunto: 

 

TEXTO 1 

 

O trabalho do pichador anônimo revela, de certa forma, a preocupação 

dos governos estaduais em ter de arcar com os gastos do programa do 

Presidente Lula. Engenhosamente, o pincel faz a comutação do fonema /k/ 

(oclusivo velar surdo) por /g/ (oclusivo velar sonoro). Como se observa na 

fonologia, a troca de um único traço pertinente pode ocasionar, como no 

exemplo, o surgimento de um outro vocábulo (“PAC” X /pague/). 

No plano fono-ortográfico, observamos a valorização do signo verbal 

com a simbiose entre as formas “PAC” e “empacado” (= o PAC está 

empacado). Dessa forma, o primeiro elemento constitui uma espécie de sílaba 

do segundo: 

TEXTO 2 
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Em outro texto, a sigla PAC sofre a reinvenção do significado por conta 

do contexto situacional, o que cria o inesperado próprio do humor. A forma 

PAC sai do ambiente político para o qual foi criada e molda-se ao sentido 

erótico. 

 
TEXTO 3 

 

Nos textos 4 e 5, “PAC” é utilizado como onomatopeia. No primeiro, a 

tentativa é de reproduzir o som de um beijo do Presidente Lula na Ministra da 

Casa Civil, grande executora do Programa. Já no segundo, o som surge de 

uma agressão sofrida pela ex-ministra Marina Silva do Ministério do Meio 

Ambiente, após seu pedido de demissão. Cumpre acrescentar que as 

onomatopeias, como explicita Martins (2000, p. 49), “representam globalmente 

uma situação e não desempenham função na frase, equivalendo cada uma 

delas a toda uma frase, como as interjeições” (o grifo é meu). 

 

TEXTO 4 
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TEXTO 5 

 

 

 

4.3.2- No plano lexical e sintagmático 

 

 

Com o surto de dengue no Rio de Janeiro (2008), as autoridades, em 

especial o Prefeito César Maia, resolveram prescindir de suas 

responsabilidades no que tange ao combate do foco de mosquitos que 

transmitem a doença. Essa postura mobilizou também os chargistas, que 

novamente se utilizaram da substituição lexical que deu conta da criação. Nos 

textos 6 e 7, os advérbios “mal” e “mais” são trocados ambos por “maia”, nome 

próprio que se torna adjetivo e advérbio, referindo-se ao descaso do Prefeito, 

que adotou a técnica de responder às críticas de seu governo através do 

sistema on line. 
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TEXTO 6 

 

 

TEXTO 7 

 

 

Nessa esteira do surto de dengue no Rio de Janeiro, o verbo “perder”, 

flexionado no pretérito perfeito do indicativo (= “perdeu”), tem sido usado 

frequentemente pela criminalidade (portanto é um índice) como sinônimo de “é 

um assalto” 29. Na charge seguinte, o enunciador produtor da forma verbal em 

questão é o próprio aedes aegypti que se apropria da saúde do carioca, 

“assaltando-o”. Chamo a atenção para o processo metafórico proposto, através 

da substituição dos infratores urbanos pelo mosquito predador. 

 

                                                 
29

 O Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa (2007) não registra esse uso no verbete do 
verbo “perder”. Portanto, é possível considerá-lo como neologismo semântico. 



93 

 

TEXTO 8 

 

 

Após tratar das questões linguístico-gramaticais necessárias para a 

compreensão do conceito de LEITURA, passo a expor a metodologia que 

descreve a análise do corpus.  
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5- METODOLOGIA DE PESQUISA: “o retirante [professor] explica ao leitor 
quem é e a que vai” 
 

 

Apresento, a seguir, considerações sobre a metodologia utilizada na 

pesquisa da dissertação de mestrado em Linguística Aplicada acerca do 

letramento literário. Evoco João Cabral de Melo Neto, em Morte e Vida 

Severina (1954-1955): 

 
 

[...] para que me conheçam 
melhor Vossas Senhorias 
e melhor possam seguir 
a história de minha vida, 
passo a ser o Severino 
que em vossa presença emigra.   

 
 
Adoto a imagem do “auto de natal pernambucano” do poeta nordestino 

como metáfora para apresentar o perfil metodológico desta dissertação (Cf. 

BORG, 1997). Faço como o retirante de Cabral, que, enquanto fugia da seca 

(neste contexto, a “‟seca‟ da leitura”), narrou suas experiências (as minhas 

referem-se à da sala de aula) às margens do Rio Capibaribe. As narrativas, em 

Linguística Aplicada (doravante LA), de acordo com Moita Lopes (2007, p. 25), 

têm como objetivo “trazer à tona os significados que circulam na experiência 

narrada por meio do contar a história”. Para tanto, relaciono a figura do 

Severino à de muitos professores anônimos que, assim como eu, sofrem na 

luta e na crença por um ensino mais produtivo nas escolas brasileiras. Como 

atestou a voz do eu lírico em João Cabral: 

 
 

Somos muitos Severinos 
iguais em tudo na vida, 
na mesma cabeça grande 
que a custo se equilibra, 
no mesmo ventre crescido 
sobre as mesmas pernas finas, 
e iguais também porque o sangue 
que usamos tem pouca tinta. 
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O texto literário, “esse objeto do desejo” (HENRIQUES, 1997), será o 

elemento que propiciará uma cultura institucionalizada no sujeito-leitor, além de 

ampliar a chamada visão holística da realidade. Tudo isso no espaço da escola 

(sinônimo também de uma instituição de formação universal), que reflete hoje, 

na maioria dos casos, a estrutura frágil dos ensinos precedentes, conforme 

expus. 

Portanto, cabe-me, neste capítulo, tecer algumas considerações que 

fundamentaram o caminho dos dados deste trabalho. Apontarei, a seguir, sob 

que ponto de vista compreendo o que é pesquisar, bem como o conceito de 

metodologia, ambos tão distintos devido às diversas orientações teóricas 

existentes na academia. Além disso, situarei a proposta de investigação no 

âmbito da LA, ressaltando, sobretudo, os pontos que determinaram a escolha 

do paradigma de ciência, que, por conseguinte, me levaram à escolha de um 

perfil de pesquisa. Após a apresentação, detive-me em descrever o contexto, 

inteiramente relevante para a análise, uma vez que revela os detalhes que 

compõem a complexidade sociocultural em que estão inseridos os 

participantes. 

Este Severino, retirante [professor], traz ainda à baila a voz de um certo 

Riobaldo (ROSA, 2001, p. 407), que em batalha disse: “- Carece de ter 

coragem... Carece de ter muita coragem...” (o grifo é do autor). Isso porque 

decidi por um estilo diferente de escrita (o uso da primeira pessoa, para dar 

autenticidade ao meu texto, e a forma inovadora de narrar, que rompe com os 

cânones da escrita acadêmica) como se já anunciou. 30Assim como Borg 

(1997, p. 05) “Em meu próprio trabalho acho que o real equilíbrio entre o estilo 

artístico e científico é afetado pela minha preferência pessoal pela escrita 

sistemática e bem estruturada.”31, sem deixar de contar que “escrever é, afinal 

de contas, uma reflexão sobre a maneira como pensamos”. Por último, vale 

lembrar ainda que o estabelecimento da metodologia que segue está longe de 

                                                 
30

 A versão do inglês para o português foi realizada pela Profª. Drª. Glória Elena Pereira Nunes 
a quem agradeço o empenho e a gentileza. Para melhor organização e facilidade de leitura, 
incorporei as citações já traduzidas e os fragmentos originais foram indicados através do 
recurso da nota de rodapé precedido da expressão: “Texto original”. 
 
31

 Texto original: “In my own work I find that the actual balance between artistic and scientific 
styles is affected by my own personal preferences for systematic, tightly-structured writing.” 
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ser artística, já que “Eu não faço nenhuma questão de apresentar o trabalho 

em termos jornalísticos ou em romance.”32 

 

 

5.1 “Vejo agora que é verdade/ o que pensei ser mentira/ Quem sabe se nesta 
terra/ não plantarei minha sina?”: DO CONCEITO, DA FINALIDADE E DOS 
PARADIGMAS DE PESQUISA 
 

 

A curiosidade incessante e o desejo de desvendar o obscuro motivam o 

homem desde o princípio da existência. É o instinto, posso dizer, do querer-

saber-conhecer através de instrumentos que viabilizem tais ações. O desejo 

que impulsionou este trabalho situou-se na preocupação de um professor de 

língua materna instigado pelas problemáticas de leitura, em especial a leitura 

da literatura da obra de arte, dentro da qual se destacam os clássicos, livros 

que se ocultam nas dobras da memória, na acepção proposta e discutida por 

Calvino (2000, p. 10). Por tal motivo é que, como retirante [professor], acato a 

constatação dos amigos diante de um trabalhador morto: “- É de bom tamanho 

[neste caso, o meu trabalho] / nem largo nem fundo,/ é a parte que te cabe/ 

deste latifúndio”. 

Adoto a orientação de pesquisa sugerida por Mc Dounough e Mc 

Dounough (1997, p. 37-8), para quem esse conceito pode ser dividido em dois 

caminhos que podem ser percorridos por um mesmo pesquisador. O primeiro 

se refere a uma pesquisa com resultados conhecidos e previstos, sendo, por 

isso, de domínio de muitos, como é possível verificar na dramaturgia. Já se 

sabe o que se pode esperar da tarefa de um dramaturgo, os caminhos que ele 

poderá percorrer, bem como o ritual que irá vivenciar. Nesse ofício, os 

ficcionistas buscam com precisão dados existentes que possam compor e 

construir o contexto de suas obras. O segundo sinaliza para uma pesquisa cujo 

resultado é de antemão desconhecido, mesmo que por um determinado 

sujeito-pesquisador. Portanto, o saber será construído. Trata-se do 

conhecimento que médicos e cientistas procuram descobrir, além das 

pesquisas acadêmicas em geral. 

                                                 
32

 Texto original: “I make no attempt to present work in journalistic or novelistic terms”. 
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A tarefa docente, para Mc Dounough e Mc Dounough (1997, p. 37-8), 

explora ambos os caminhos. Espera-se de tal atividade o previsível (referente à 

primeira concepção assinalada), como a procura de texto e exemplos 

apropriados para a explanação de um conteúdo; o entendimento de 

determinadas dúvidas dos alunos; a busca de soluções para os problemas 

relacionados à sala de aula. Por outro lado, o professor pode se aproveitar de 

tais ações, de modo que elas sirvam inclusive de contexto para a compreensão 

dos problemas de ensino-aprendizagem através da pesquisa (segunda 

concepção).  

Riobaldo, de Guimarães Rosa, é trazido novamente à cena deste 

retirante: “Eu sou é eu mesmo. Divêrjo de todo mundo... Eu quase que nada 

não sei. Mas desconfio de muita coisa”. Foi disso, da desconfiança, do desejo 

de conhecer e do questionamento da natureza epistemológica da realidade 

circundante que construí a minha indagação ora apresentada como fruto de 

pesquisa. A ciência, de acordo com Chauí (2002, p. 278), é o crédito que a 

cultura do ocidente deposita na razão como capacidade de desvendar o real, 

mesmo que este seja construído por uma atividade racional. Deve-se, segundo 

ainda a autora (2002, p. 249), duvidar da veracidade das certezas do homem, 

da aceitação imediata de certos temas e da falta de curiosidade, levando em 

conta que todo arcabouço teórico-acadêmico tem como ponto de partida o 

senso comum, fruto do saber espontâneo e superficial (HRYNIEWIEWICZ, 

1999, p. 77). Para esta investigação, por exemplo, parti da minha vivência 

empírica de professor do ensino superior de uma universidade privada da 

cidade do Rio de Janeiro e formulei as questões que me nortearam. 

Situo-me no âmbito das ciências humanas, cujo objeto “é o ser 

expressivo e falante33. Esse ser [que] nunca coincide consigo mesmo e por isso 

é inesgotável em seu sentido e significado” (BAKHTIN, 2003, p. 395). Por isso, 

a minha compreensão vai ao encontro do social dentro de um processo 

interativo de linguagem em que o discurso é, segundo Moita Lopes (2006, p. 

31), uma forma de atuar sobre o mundo. Nessa perspectiva sócio-histórica, não 

criei artificialmente uma situação a ser investigada, mas fui ao seu acontecer, 

observado no pleno processo de desenvolvimento da sala de aula universitária. 

                                                 
33

 O grifo é do autor. 
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Vale lembrar, com base no que ponderou Freitas (2003, p. 28), que o critério-

chave utilizado na pesquisa foi a “profundidade da penetração e a participação 

ativa” tanto minha, na qualidade de investigador, quanto na dos participantes 

investigados. Torno, com isso, a Bakhtin (2003, p. 400), para quem 

 
 

As ciências exatas são uma forma monológica do saber: 
o intelecto contempla uma coisa e emite enunciado sobre ela. 
Aí só há um sujeito: o cognoscente (contemplador) e o falante 
(enunciador). A ele se contrapõe a coisa muda. Qualquer 
objeto do saber (incluindo o homem) pode ser percebido e 
estudado como coisa porque, como sujeito e permanecendo 
sujeito, não pode tornar-se mudo; conseqüentemente, o 
conhecimento que se tem dele só pode ser dialógico. (o grifo é 
meu e o itálico, do autor) 

 
 

Julgo que as ponderações do pensador russo vislumbram e viabilizam 

as possibilidades de se fazer ciências humanas, dando-lhe chancela de quem 

vê a natureza humana como “algo” que difere das “coisas” naturais.  Embora tal 

campo de estudo seja recente, despertou nos pesquisadores a percepção de 

sua importância, a partir do período humanista iniciado no século XV. Nessa 

época, mesmo que o homem fosse observado desvinculado da natureza, era 

classificado diferente dos demais seres. A diferença foi verificada nas 

atribuições de “ser racional e livre, agente, ético, político, técnico e artístico” 

(CHAUÍ, 2002, p. 268). No período positivista, Augusto Comte ratificou a ideia 

de que o homem é um ser social e, por isso, propôs um estudo científico da 

sociedade. Vale lembrar que o pensamento positivista não se encerrou no 

século XIX, data de seu marco inicial, que faz dela uma das correntes de 

pensamento mais fortes e influentes como ainda discutirei. Nessa direção, no 

período denominado historicismo (século XX), as ciências da cultura e do 

espírito precisavam de um método distinto da observação-experimentação 

devido ao caráter de seu objeto (idem). 

O retirante [professor] “aproxima-se de um cais do Capibaribe [a minha 

pesquisa em sentido stricto]”: 
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- Nunca esperei muita coisa, 

é preciso que eu repita. 
Sabia que no rosário 
de cidades e de vilas, 
e mesmo aqui no Recife 
ao acabar minha descida, 
não seria diferente 
a vida de cada dia,  
que sempre pás e enxadas 
foices de corte e capina, 
ferros de cova, estrovengas 
o meu braço esperariam. 
Mas que se este não mudasse 
seu uso de toda vida, 
esperei, devo dizer, 
que ao menos aumentaria 
na quartinha, a água pouca, 
dentro da cuia, a farinha, 
o algodãozinho da camisa, 
ou o meu aluguel com a vida. 

 
 

Ainda é a voz de um Severino, retirante [e professor], marcada pelas 

insatisfações das políticas públicas governamentais que mal incentivam a 

sedimentação de uma escola de qualidade, seja ela pública, seja ela privada. 

Para tanto, penso em utilizar minhas “pás e enxadas” na seara da LA avaliada 

por mim como um terreno inteiramente fértil e capaz de melhor amparar e 

atender aos meus propósitos. Dessa forma sim, entre outros fatores, será 

possível estender o “aluguel com a vida” [profissional e pessoal]. Opto, pois, 

por uma investigação centrada em um contexto aplicado, onde as pessoas 

(neste particular, meus alunos) vivem e atuam, o que me faz compreender as 

mudanças relacionadas à vida sociocultural, política e histórica que elas 

vivenciam (MOITA LOPES, 2007, p. 21). Além disso, ressalto que, atualmente, 

um dos pontos centrais da frente de pesquisa em LA é ultrapassar a 

necessidade demonstrada pela tradição de apresentar resultados aos pares 

acadêmicos. Minha proposta, abalizada por Moita Lopes (2007, p. 23), está 

aquém ao procurar dialogar com o mundo moderno, com as práticas sociais e 

com “os desenhos de pesquisa que [consideram] diretamente os interesses 

daqueles que trabalham, agem etc. no contexto aplicado”. 

Após o que, devo apontar o paradigma de ciência escolhido para 

estruturar este trabalho. Do grego paradéigma, tal modelo tem como função 

instruir e orientar os rumos do conhecimento, da religião, da economia, das 
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artes, além de outras manifestações da cultura (HRYNIEWIEWICZ, 1999, p. 

163). Kuhn, na leitura realizada por Marcondes (2005, p. 17), assevera que os 

paradigmas possuem “caráter exemplar”, partilhado por membros de uma 

mesma comunidade. As causas são praticamente duas: a primeira, diz respeito 

ao esgotamento dos modelos tradicionais de explicação por uma dada teoria; a 

segunda, pelas mudanças sócio-culturias, haverá mudanças teóricas que 

perdem a validade, deixam de ser satisfatórias, ocasionado a substituição 

(MARCONDES, 2005, p. 18).  

No mundo ocidental, o primeiro paradigma a surgir foi o teocêntrico. De 

acordo com Hryniewiewicz (1999, p. 163), o elemento que reunia as 

sociedades era a fé em Deus, representada fisicamente pela figura da igreja. 

Nesse momento da história, as verdades essenciais estão agasalhadas pelos 

textos sagrados e pela filosofia, cabendo à ciência, dentro de alguns limites, 

dar um acabamento racional necessário. 

A substituição do paradigma anterior pelo cientificista aconteceu 

principalmente a partir da crise da sociedade medieval. Como consequência 

disso, destaco a queda do feudalismo, o fortalecimento das cidades, a 

implantação do capitalismo e as guerras religiosas com as reformas católica e 

protestante. Todos, fatos impulsionados por novas ideias filosóficas no grande 

período pós-humanismo, que teve o favorecimento e a difusão do Iluminismo e 

do Positivismo. Ao primeiro, coube a tarefa de divulgar “a idéia de que o único 

conhecimento que merece ser levado a sério é aquele proporcionado pela 

ciência”. O segundo, ao corroborar os ideais iluministas, “deu-lhes caráter 

messiânico. Uma nova humanidade estaria por surgir”, já que estaria centrada 

somente no raciocínio lógico-matemático e na experimentação 

(HRYNIEWIEWICZ , 1999, p. 166-167).  

Acontece que os paradigmas não existem perenemente em nome de 

uma pretensa homogeneidade de pensamento da comunidade acadêmica. Os 

conceitos, tão sedimentados num momento inicial, entram em crise, 

culminando no esvaziamento da pertinência e da solidez anteriormente 

instaurada. Plastino (2005, p. 34-35) participa da discussão quando aborda, 

dentro de um contexto atual, a crise do conceito de paradigma, problema com 

que se defrontam pesquisadores de diferentes ordens. Tal problemática tem 

como cerne “as relações entre o ser e o advir ou, pode-se dizer, entre a 
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permanência e a mudança”. Com isso, proliferam as especializações das 

disciplinas do saber dito “científico” 34, juntamente com a autonomia alçada 

diante das necessidades sociais. 

Em síntese, cumpre-me clarificar que a mentalidade sobre a qual venho 

explanando pode ser vista pelo que se denominou de modelo quantitativo, de 

tradição positivista em que, conforme destaca Chauí (2002, p. 249-250), a 

atitude do pesquisador é a de procurar “as estruturas universais e necessárias”, 

de conseguir medidas, padrões, leis gerais de funcionamento de um dado 

fenômeno, além de “surpreender-se com a regularidade, a freqüência, a 

repetição das coisas” (o grifo é meu). A autora ainda salienta que um outro 

ponto está em mostrar que “o maravilhoso, o extraordinário ou o „milagroso‟ é 

um caso particular do que é regular, normal, freqüente”. Nessa direção, 

caminha Moita Lopes (1994, p. 332), de acordo com quem, na visão positivista 

[que segue o modelo em foco], a vida social está à mercê da padronização, 

podendo, pois, receber por isso um tratamento estatístico para dar suporte às 

generalizações. 

Como retirante [e professor] sensato, incorporo novamente a voz do 

jagunço Riobaldo: “Eu sei que isto que estou dizendo é dificultoso, muito 

entrançado. Mas o senhor [referência ao meu leitor] vai avante. Invejo é a 

instrução que o senhor tem. Eu queria decifrar as coisas que são importantes”. 

Para isso, elegi o paradigma qualitativo-interpretativista35 como prisma através 

do qual olharei meu objeto de pesquisa. Nesta difícil caminhada, os múltiplos 

significados que integram as realidades são inteiramente suscetíveis à 

interpretação (MOITA LOPES, 1994, p. 332), enquadrando-se perfeitamente 

aos estudos sobre a sala de aula que regularmente vêm lançando mão de tal 

abordagem. Neste caso, não se pode esquecer de que “a pesquisa é 

conduzida mais por professores que têm prática do que por „psicólogos‟ 

                                                 
34

 O termo “científico” é utilizado sem o ranço positivista e em função de muitas disciplinas que 
instrumentalizam o aluno universitário na iniciação acadêmica.  
 
35

  Utilizo, em um momento do meu trabalho, dados estatísticos que recebem, portanto, um 
tratamento quantitativo. Não obstante, como se lê nas duas notas seguintes, é inteiramente 
possível em uma pesquisa, dentro da linha que venho delineando, estabelecer uma 
complementaridade entre as duas vertentes. Ainda assim, reitero que nesta dissertação 
destaca-se, pela perspectiva adotada e pelos instrumentos, o paradigma qualitativo-
interpretativista. 
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profissionais”36 (HOLMES, 1992, p. 42)37. Em tal sentido, minha pesquisa, ao 

investigar as práticas leitoras, precisamente a atitude de leitores frente à leitura 

da literatura no espaço escolar, só poderia se enquadrar no paradigma 

qualitativo. Tentei compreender cada ato sígnico dos participantes, tão distintos 

e expressivos dentro de uma mesma realidade discente.  

Dessa maneira, uma pergunta de pesquisa em LA não está restrita ao 

“sim” ou “não”, o que revelaria um certo absolutismo-generalizador adotado 

pelos positivistas e combatido pelos linguistas aplicados que militam pela linha 

interpretativista (Cf. FREITAS, 2003; MOITAS LOPES, 1994, 2003, 2007 e 

outros). É preciso modalizar e redimensionar as questões norteadoras, 

procurando o “como”, o “para quê”, ou o “por quê”, por exemplo, que sinalizam 

a amplitude e a complexidade dos problemas que envolvem o homem. A 

explicação vem de Moita Lopes (1994, p. 332), segundo quem o foco é no 

processo das questões inseridas no mundo social e não em produto 

padronizado. 

Com base no exposto, recorro, ainda uma vez, a Holmes que faz uma 

proposta dialética38, considerada por mim também possível: 

 
 
É comum contrastar essas duas abordagens e 

categorizá-las como „quantitativa‟ e então tomar um partido. 
Geralmente aqueles com um histórico em estatística optam 
pelo primeiro e aqueles que não são versados em computador  
optam pelo último. Ambas as abordagens são complementares 
e o resultado confiável da pesquisa positivista pode ser melhor 

                                                 
36

 Texto original: “the research is conducted more by praticsing teachers than by professional 
„psychologists‟” 
 
37

 Holmes (1992, p. 41) acrescenta que existe uma grande dificuldade em lidar isoladamente na 
sala de aula com fatores quantitativos. Segundo o autor, o método positivista perde o sentido 
quando se trata de relações humanas, “e é raro que ao lidar com os nossos companheiros 
seres humanos nós medimos os bens de valor. Na sala de aula, os bens de valor podem ser 
importantes – as notas, por exemplo – mas eles são características raras no processo de 
aprendizado do dia a dia.” (Texto original: “and it is rare that in dealing with our fellow  human 
begins we measure commodities. In the classroom the measureable commodities may be 
important – like grades, but they are rarely features or the day-to-day learning process”.) 
 
38

 Van Lier (1988, p. 55), igualmente, propõe um diálogo entre as vertentes metodológicas 
apresentadas. Para o autor, “técnicas quantitativas e qualitativas são combinadas a proporção 
e quando é apropriado estabelecer objetivos e tarefas.” (Texto original: “quantitative and 
qualitative techiniques are combined as and when appropriete to setting, aim, and tasks”).  
Sobre isso, ver também McDonough e McDonough (1997) e Allright e Bailey (1991, p. 65-66). 



103 

 

entendido pelos dados descritivos da investigação 
interpretativista.39 

 
 
Encerro esta seção apresentando uma versão de um quadro sinótico 

criado por Nunan (1992) sobre os dois grandes paradigmas. Quanto à 

complementaridade, fica a critério de cada pesquisador: 

 

PESQUISA QUALITATIVA PESQUISA QUANTITATIVA 

 Defende o uso de métodos 
qualitativos; 

 Defende o uso de métodos 
quantitativos; 

 Referente à compreensão 
comportamento humano; 

 Procura fatos ou a causa de 
fenômenos sem considerar a 
subjetividade inerente aos 
indivíduos; 

 Observação natural e 

constante; 

 Medida perceptível e 

controlada; 

 Subjetivo;  Objetivo;  

 Proximidade com os dados: o 
olhar de dentro para fora; 

 Distância da origem dos dados: 
o olhar é de fora para dentro; 

 Realista, descoberta-orientada, 
exploração, expansão, 
descrição, indução; 

 Não-realista, verificação-
orientada, confirmação, 
redução, inferência, dedução 
hipotética; 

 Processo orientado;  Resultado orientado; 

 Dados “reais”, “ricos” e 
“consistentes”; 

 Dados materiais e repetidos; 

 Não há generalização: estudos 
de caso são bem específicos;  

 Há generalização: os estudos 
de caso são diversos. 

 Realidade dinâmica;  Realidade estável. 

 

 

                                                 
39

 Texto original: “It is customary to contrast these two appoaches and to label them 
„quantitative‟ and „qualitative‟ and then take sides. Usually those with some background in 
statistics take the former side and those who are not computer-literate take the latter. [The] both 
[approaches] are complementary and that the confiable results of positivist research can be 
better understood by the descriptive data from interpretivist investigation.” 
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5.2 “O retirante [e professor] resolve apressar os passos para chegar logo ao 
Recife40”: DA METODOLOGIA, DOS MÉTODOS E DOS INSTRUMENTOS DE 
PESQUISA 
 

 

A minha voz retirante [e professor] ecoa novamente nesta escrita. Após 

o percurso sobre o conceito de pesquisa, sua importância dentro de uma 

vertente interpretativista adota pela LA 

 
 

[...] é que compreendo 
por que em paragens tão ricas 
o rio não corta em poços 
como ele faz na caatinga, 
vive a fugir dos remansos 
a que a paisagem o convida,  
com medo de se deter,  
grande que seja a fadiga. 
Sim, o melhor é apressar 
o fim desta ladainha, 
fim do rosário de nomes 
que a linha do rio enfia; 
e chegar logo ao Recife, 
derradeira ave-maria 
do rosário, derradeira 
invocação da ladainha, 
Recife, onde o rio some 
e esta minha viagem se fina. 
 
(MELO NETO, 1994, p. 187) 
 

 
O rio de Cabral torna-se, neste contexto, o fluxo do conhecimento 

incessante que corre, não pára, não se detém. Para apreendê-lo, faz-se 

necessário seguir uma metodologia ou, como preferem Japiassu e Marcondes 

(1996, p. 182), a ciência ou o estudo dos métodos, “empregado nas diferentes 

ciências”, de forma fundamentada e válida. Como aconselha Hryniewiewicz 

(1999, p. 82), o método é um recurso importante inclusive para os problemas 

do quotidiano. Para se alcançar um objetivo ou qualquer outro ponto, sua 

aplicação é válida, desde que se almeje atingir tal fim seguramente. 

Para “apressar o fim da ladainha”, informo que a etinografia-

intervencionista foi a abordagem escolhida dentre as opções existentes na 

base interpretativista. A pesquisa etinográfica, definida literalmente como o 

                                                 
40

  Tomo o “Recife” como metáfora do fim do percurso da pesquisa ora relatada. 
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estudo da descrição das culturas (VAN LIER, 1988, p. 53; ERICKSON, 1988, p. 

1082), de acordo com a orientação de Moita Lopes (1994, p. 334), tem origem 

na sociologia e na antropologia (Cf. Geertz, 1989), e focaliza o contexto social 

do ponto de vista dos participantes. Ou seja, é cogitada a visão dos atores, 

incluindo a do participante-observador, em relação ao todo em que a “cena” se 

desenvolve. Freitas (2003, p. 28), ao discutir o tema sob o olhar dialógico, 

advoga que o pesquisador é um dos elementos principais do processo em que 

se insere, uma vez que “sendo parte integrante da investigação, sua 

compreensão se constrói a partir do lugar sócio-histórico no qual se situa e 

estabelece com os sujeitos com quem pesquisa” (o grifo é meu). É um típico 

olhar de dentro para fora41. Nesse sentido, justifico a minha escolha, 

juntamente com Erickson (1988, p.1087) para quem “o mais importante método 

de coleta de dados é a observação participativa42 [Cf. SPRAIDLEY, 1979, p. 

76-80], a qual na etnografia sociolinguística é frequentemente acompanhada de 

uma gravação de áudio e, quando possível, de uma gravação em vídeo.” (o 

grifo é meu), o que contribui significativamente para combater a ideia de pura 

subjetividade e para validar os dados gerados, assegurados, pois, pela 

triangulação43 dos instrumentos, como consta no capítulo de análise deste 

trabalho. 

Para pesquisas de cunho etnográfico, Moita Lopes (1994, p. 334), com 

base no pensamento de Erickson (1986), aponta quatro indagações às quais 

procurei responder: 

 
 
1) o que está acontecendo no contexto sob investigação?; 2) 
como os eventos estão organizados?; 3) o que significam para 
os participantes?; e 4) como podem ser comparados a outros 
em contextos diferentes? 
 

                                                 
41

 Tratei disso no quadro que confronta as abordagens qualitativa e quantitativa. 
 
42

 Texto original: ““the major method of data collection is participant observation  which in 
sociolinguistic ethnography is often accompanied by audiotaping and, where possible, by 
videotaping”. 
 
43

 Allright e Bailey (1991, p. 65-66) informam que antropólogos se serviram do termo 
“triangulação”, pertencente a outra frente de pesquisa, com o intuito de sugerir ao menos duas 
perspectivas necessárias, caso a configuração precisa de um dado fenômeno não tenha sido 
obtida. Os autores ainda dividem o recurso da seguinte forma: (1) triangulação investigadora; 
(2) de dados; (3) metodológica (utilizada neste trabalho); e, (4) teórica.  
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As repostas a tais indagações tiveram como suporte questionários, 

entrevistas informais com alguns dos participantes44, gravação das aulas em 

áudio, além do meu diário de pesquisa, onde pude registrar cada encontro com 

minhas notas de campo, de forma reflexiva e crítica.  

Resta-me salientar dois pontos abordados e desenvolvidos por Van Lier 

(1988), dentro de uma concepção etnográfica.  O primeiro denominado “êmico” 

requer um pesquisador livre de peias, como a visão pré-estabelecida, medidas-

padrão, modelos, esquemas, tipologias e que tais. É preciso, dentro desse 

aspecto e no que se referiu aos meus propósitos, perceber o fenômeno da sala 

de aula “do ponto de vista funcional do ator comum da vida de todo mundo” 

45(VAN LIER, 1988, p. 55). Isso assinala, de acordo ainda com o autor, que a 

percepção crítica da sala de aula deriva da deriva do estudo “do significado que 

os participantes investem e desenvolvem no contexto social da sala de aula” 

46(VAN LIER, 1988, p. 56). Baseado nessas asserções, analisei 

detalhadamente, de maneira integrada e ativa, o cenário dos atores sociais que 

compuseram o corpus desta dissertação, sem deixar de levar em conta, é 

evidente, a visão deles na qualidade de co-participantes.   

O segundo ponto, denominado holístico, como o próprio nome sugere, 

permite que se veja o objeto “micro” pesquisado de forma ampla, em um 

contexto cultural maior. Para atender a este quesito, fiz uma relação dos dados 

gerados e analisados, considerando as políticas públicas de educação, 

sobretudo, aqueles que tangem ao espaço universitário. Assim, creio que 

ambas as posturas defendidas por Van Lier (1988), e abarcadas por mim, 

permitem ao etnógrafo fazer um entrelaçamento necessário de duas visões 

distintas sobre o mesmo objeto, lido, neste particular, como a sala de aula. 

Por fim, devo justificar o caráter intervencionista, indicado no início da 

seção. Como a pesquisa foi realizada na minha sala de aula, criei, por vezes, 

situações em que eu pudesse, de alguma forma, transformar aqueles leitores, 

que pensa(ra)m a literatura como uma atividade enfadonha e desnecessária. 

                                                 
44

 As entrevistas foram utilizadas somente quando houve alguma dúvida suscitada pelo 
questionário. 
 
45

 Texto original: “‟from the functional point of the view of the ordinary actor in every life”. 
 
46

 Texto original: “of the meaning that participants invest and develop in the social context of 

the classroom” 
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5.3 “Falam os vizinhos, amigos, pessoas que vieram com presentes, etc.”: DE 
MIM, RETIRANTE [E PROFESSOR], DOS PARTICIPANTES E DO 
CONTEXTO DA PESQUISA 

 

 

Neste momento, peço mais um pouco da vossa atenção. Passo a 

registrar as minhas percepções sobre as vidas que dividiram a cena social 

comigo, o que se assemelha à descrição do auto cabralino em que vizinhos, 

amigos, pessoas diversas se admiram diante da nova vida (severina) que surge 

quase que entre cactos.  O mesmo ocorre(u) comigo no trabalho de formação 

de leitores na universidade, tarefa gratificante, quando observei o 

reconhecimento do ato de ler; e, difícil, quando encontrei resistências e maus-

tratos (materiais e imateriais) em relação ao livro. Por isso contar, torna-se para 

mim... 

 
 

[...] muito, muito dificultoso. Não pelos anos que já passaram. 
Mas pela astúcia que têm certas coisas passadas – de fazer 
balancê, de se remexerem nos lugares. O que eu falei foi 
exato? Foi. Mas teria sido? Agora, acho que nem não. São 
tantas horas de pessoas, tantas coisas em tantos tempos, tudo 
miúdo recruzado. 

 
 

Conforme antecipei na Introdução, a presente pesquisa foi realizada no 

(extinto) CERO, na Ilha do Governado, Cidade do Rio de Janeiro. Quanto a 

mim, este professor [e retirante] que em vossa presença emigrou (Cf. MELO 

NETO, 1996, p. 172), após concluir o curso de Graduação em Letras no Centro 

Universitário Augusto Motta, ingressei, em abril de 2004, na Especialização lato 

sensu em Língua Portuguesa no Instituto de Letras da Universidade do Estado 

do Rio de Janeiro, onde desenvolvi pesquisa sobre a concretização funcional e 

estética da gramática do português. Na ocasião, meu projeto anunciado no 

ingresso do curso resultou na monografia intitulada Magias e seduções do texto 

literário, a metáfora como recurso linguístico-expressivo em Clarice Lispector, 

desenvolvida sob a orientação da Professora Doutora Maria Teresa Gonçalves 

Pereira, titular de Língua Portuguesa da UERJ.  

Quero destacar que a minha formação dentro da pós-graduação foi de 

tentar re-unir e entrelaçar o olhar linguístico com o literário, tantas vezes 
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perdido, partindo do pressuposto de que são os elementos gramaticais, matéria 

prima, que moldam o pensamento do artista-esteta da palavra, obra prima, 

quando da escolha da melhor forma para traduzir, ou ao menos tentar traduzir, 

esse pensamento que reflete o espírito e a visão de realidade e de mundo.  

Portanto, reitero que o viés de leitura da literatura que abracei nesta 

dissertação mostra-se como substrato do que aprendi em meus estudos na 

UERJ. Em outras palavras, concebo que não se separam abruptamente dois 

saberes tão simbiosicamente complementares, mesmo que distintos nas 

identidades teóricas que lhes são peculiares.  

Assim, como se percebe, na ainda curta caminhada que fiz desde o 

tempo de graduando até o de mestrando, a minha preocupação tem se voltado 

para a temática que ora ganha um verniz diferenciado, embasado pelos ares 

da LA. Deparei-me comprometido em tentar despertar o interesse pela leitura 

da literatura, através de práticas que se fizessem eficazes. Assim, para 

constituir efetivamente um corpus, optei pelo estudo de caso que, para Mc 

Dounough e Mc Dounough (1997, p. 203), “ele emprega métodos e técnicas de 

investigação de um objeto de interesse”47. Ainda assim, não existem métodos 

específicos para essa modalidade de análise, o que não inibe certas 

características. Segundo os autores (1997, p. 207-208), um estudo de caso 

geralmente inclui: 

 

 Observação natural e descritiva; 

 Diários narrativos; 

 Entrevista não estruturada e etnográfica; 

 Comunicação verbal; 

 Coleta de informações. 

 

Selecionei, a princípio, textos produzidos por alunos de 5 turmas do 

CERO, das quais fiz uma seleção aleatória. Como havia um conteúdo 

programático a cumprir, dividia a aula em dois momentos, sendo que um deles 

era destinado a leituras de textos literários, principalmente dos gêneros conto e 

novela, que tiveram uma aceitação grande. Dessa forma, me organizei para 

                                                 
47

 Texto original: “it employs methods and techniques in the investigation of an object of 

interest”. 
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que houvesse a) a minha observação participante e b) debates sobre os textos 

com pontos pré-selecionados, de modo a orientar a discussão.  

Durante as aulas, sempre procurei fazer uma relação com a realidade, 

analisando os textos em perspectiva comparada. O objetivo era mostrar a 

atemporalidade da literatura e apontar como um mesmo tema era tratado em 

níveis ou graus de expressividade diferentes. Além do que, fazia, em todas as 

ocasiões, a leitura silenciosa, para que os alunos tomassem conhecimento do 

texto, seguida da leitura em voz alta feita por mim (Cf. PENNAC, 1993), o que 

dava literalmente vida às palavras aparentemente ocas de sentido, nas minhas 

dramatizações. Assim, após as aulas, registrava minhas impressões no meu 

diário de campo e conversava informalmente com alguns dos alunos sobre a 

percepção deles em relação ao trabalho que estava sendo desenvolvido. 

Alguns se mostravam satisfeitos, trazendo-me livros indicados na aula 

seguinte; outros, ainda empedernidos pela “secura” do literário de muitos anos, 

mostravam-se renitentes e manifestavam-se contra a proposta de ler literatura 

na escola.  

Para gerar os dados, utilizei também um questionário48 (Cf. anexo) com 

os quarenta participantes. Esse instrumento versou, em linhas gerais, sobre: a) 

o hábito da leitura dentro e fora da universidade; b) quando e por que ir a 

bibliotecas; c) a maneira como o texto literário era recebido pelo aluno-leitor; e, 

d) a imagem do bom leitor, considerando o contexto cultural em que o aluno se 

encontrava como graduando Após o que, fiz a triangulação prevista e orientada 

por uma pesquisa de natureza etnográfica, a fim de dar credibilidade aos dados 

gerados pelos diferentes instrumentos de pesquisa. 

É importante deixar claro que, orientado por Celani (2005, p. 111), 

permiti que os participantes acompanhassem todas as etapas do projeto, 

inclusive viabilizei o acesso aos resultados da pesquisa. Em todos os 

momentos, a identidade de cada um foi assegurada, “salvaguardando direitos, 

interesses e suscetibilidades” (CELANI, 2005, p. 110). 

Chego ao fim da caminhada às margens do Rio Capibaribe ainda com 

muitas dúvidas sobre o processo de ensino-aprendizagem. Mesmo diante das 

                                                 
48

  O questionário utilizado foi uma adaptação do que consta na dissertação de mestrado de 
Jácome (2007) a quem sou grato. 
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belezas que surtiram da minha pesquisa, questiono: vale a pena insistir na 

tarefa de formar leitores de literatura?  

 
 

Severino retirante [e professor], 
deixe agora que lhe diga, 
eu não sei bem a resposta 
da pergunta que fazia, 
se não vale mais saltar 
fora da ponte e da vida; 
nem conheço essa resposta, 
se quer mesmo que lhe diga; 
é difícil defender, 
só com palavras, a vida [da leitura da literatura], 
ainda mais quando ela é 
basta que vê, severina; 
mas se responder não pude 
à pergunta que fazia, 
ela, a vida [da literatura], a respondeu 
com sua presença viva. 
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6- LEITURA (S) EM LÍNGUA PORTUGUESA: ALTERNATIVAS PARA O 
ENSINO 
 

 

 Após a discussão teórica e os apontamentos metodológicos, cabe-me 

descrever as atividades propostas aos meus alunos do CERO. Tais propostas 

tentaram se valer da concepção sociointerativa da linguagem, presente em 

muitos manuais de orientação de ensino, calcados, sobretudo, no pensamento 

de Bakhtin. Diante dessa realidade e espécie de epistemologia contemporânea, 

procurei desenvolver atividades considerando não só a leitura em si, mas 

também a escrita como forma de registrar a leitura. Em outras palavras, 

dialogando com o mesmo ponto de vista aqui estabelecido, “A atitude de ler é 

metonímia da vontade de entender o mundo. A atitude de escrever, por sua 

vez, é metonímia da pretensão legítima e transcendente de transformar o 

mundo.” (BERNARDO, 2010, p. 30). Para aprofundar essa via de mão dupla, 

passo a desenvolver a noção de gênero, tão fundamental para a hermenêutica 

do sujeito e o reconhecimento das práticas sociais.  

 

 

6.1- EXPLORANDO A NOÇÃO DE GÊNERO 

 

 

O estudo dos gêneros textuais ou do discurso, conforme aponta 

Marcuschi, tem inspirado diversas pesquisas não só nas universidades 

brasileiras (MARCUSCHI, 2008; KOCH e ELIS, 2007, DIONÍSIO, MACHADO e 

BESERRA, 2002, entre outros), mas também ao redor do mundo (BAKHTIN, 

2000; BAZERMAN, 2005a, 2005b; DOLZ e SCHNEUWLY, 2004, por exemplo). 

A vantagem está em saber que a academia está atenta, mais do que nunca, às 

produções discursivas, dotadas de historicidade, aspectos sociais e culturais. 

Para Candlin, na leitura referência por Bathia (1977, p. 629), estamos diante de 

“um conceito que se achou no tempo”. Isso devido ao momento em que surgiu 

o conceito em foco. 

A ideia de gênero iniciou-se, de forma sistemática, em Platão e esteve, a 

partir daí, relacionada às questões literárias, que se firmaram em Aristóteles, 
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passaram por Horácio e Quintiliano, pela Idade Média, pelo Renascimento e 

pela Modernidade, até o início do século XX. É provável que tais estudos 

estivessem no domínio literário, tendo em vista que a literatura foi, durante todo 

o período citado, o texto exclusivo que mereceu atenção por sua natureza 

artística, e, por conseguinte, pelo “nível” da autoria. Atualmente, o que se 

compreende é que ao lado da arte literária, é necessário considerar igualmente 

outras produções, fazendo com que o termo gênero hoje seja utilizado para 

denominar, de forma mais abrangente, uma “categoria distintiva de discurso de 

qualquer tipo, falado ou escrito, com ou sem aspirações literárias” (SWALES 

apud MARCUSCHI, 2008, p. 147 – o grifo é meu). 

Com esta virada, o estudo dos gêneros vem assumindo gradativamente 

um caráter multidisciplinar. Uma análise dessa natureza envolve o exame 

minucioso do texto e do discurso, a descrição da língua, a visão da sociedade e 

a tentativa de procurar responder a questionamentos de nível sociocultural 

sobre o uso linguístico de forma geral. Cada gênero deverá ter bastante claro 

um propósito comunicativo que lhe determinará uma esfera de comunicação. O 

que faz com que juízes optem por redigir uma sentença na decisão sobre uma 

ação penal é o projeto de dizer impulsionado por uma intenção. Além do que, 

os gêneros se caracterizam por combinar indissoluvelmente, dentro de uma 

perspectiva bakhtiniana, composição, conteúdo e estilo. No entanto, conforme 

esclarece Marcuschi (2008, p. 150), a determinação de um gênero “se dá 

basicamente pela função e não pela forma”. Apresentarei, a seguir, dois textos 

para vislumbrar a teoria: 
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TEXTO I 

Obama liga para Lula e aceita convite para visitar o Brasil 
da Folha Online (11/11/2008) 

 
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva conversou, por volta das 19h30 (horário 

de Brasília) desta terça-feira, por telefone, com o presidente eleito dos Estados 
Unidos, Barack Obama. O telefonema do futuro presidente americano foi um retorno 
de contato anterior feito pelo governo brasileiro. Durante a ligação, Obama aceitou o 
convite para visitar o Brasil, em data ainda a ser definida. Na conversa de quinze 
minutos, Obama demonstrou conhecimento sobre o Brasil, em especial sobre os 
programas sociais, economia e energia renovável, segundo fontes do Palácio do 
Planalto. Obama reconheceu o Brasil como ator fundamental na construção de 
propostas para superar a crise financeira mundial e também na América Latina, 
especialmente em relação à reforma do Conselho de Segurança da ONU 
(Organização das Nações Unidas). O presidente eleito do EUA informou a Lula, que 
se encontra em viagem à Itália, que não estará em Washington no próximo sábado 
(15), quando será realizada a reunião do G20 (que reúne países desenvolvidos e 
emergentes). O próximo presidente dos EUA elogiou o papel que o Brasil está tendo 
no G20 e sua contribuição na busca por uma solução para crise econômica. [...] Na 
ligação, Obama ainda agradeceu a Lula pelo seu gesto de felicitação após a vitória 
nas eleições. 

 

TEXTO II 

 

 

Do ponto de vista da composição dos gêneros, é preciso considerar a 

maneira como é tratada a informação, como ela é distribuída e construída 

através de diferentes códigos de expressão. No texto I, a linguagem é verbal e 

há um destaque para a sequência narrativa, a ser explorada adiante. Já no 

Texto II, a matéria que dá forma ao pensamento é a linguagem não verbal 

mesclada com a palavra escrita. Do ponto de vista do conteúdo temático, na 

http://www1.folha.uol.com.br/folha/mundo/ult94u464247.shtml
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notícia, o jornalista registra para o leitor as informações concretas da realidade, 

diferente da charge que satiriza o presidente tanto na palavra (com o jogo 

fônico “we can” x “weekend”) quanto na imagem (através de traços icônicos 

realizados pelo Presidente eleito dos Estados Unidos). A respeito do estilo, no 

texto da Folha de São Paulo, exige-se um estilo mais formal dentro do que se 

compreende como português padrão contemporâneo, haja vista os manuais de 

redação publicado pelos jornais. Na charge, ao contrário, é possível o uso do 

informal, já que se trata de um texto caracterizado pela descontração. Neste 

caso, em “Obama liga pra Lula”, o vocábulo em destaque marca uma língua 

mais informal.  

Frente a tais ponderações, conforme atestam Koch e Elias (2007), há 

nas escolhas feitas pelos autores a impressão de uma marca individual. 

Entretanto, é preciso reconhecer a limitação desse sujeito diante da 

estabilidade do gênero discursivo. Se assim não o fosse, haveria sempre, em 

qualquer relação interativa, uma descaracterização do gênero, o que 

inviabilizaria todo o processo de comunicação. Seria impossível, pois, recriar 

diariamente um texto por completo, considerando o trinômio composição, tema 

e conteúdo. Isso deporia contra a própria economia e dinamicidade da 

linguagem. 

Para Marcuschi (2008), a comunicação verbal só é possível por meio 

dos gêneros. Daí então Oliveira asseverar, por sua vez, que a classificação de 

textos é de grande importância. Para este ainda, “a atividade lingüística não 

existe fora da produção e interpretação de textos orais e escritos”. Nessa 

direção, deve caminhar o ensino de línguas. Acredito que, ao instrumentalizar o 

aluno na leitura e na escrita, estaremos ensinando português. A gramática in 

natura não se vê no manual, mas sim no texto, no acontecimento, na sua 

concretização funcional e estética.  

A noção de gênero irá ao encontro, por exemplo, da noção de registro. 

Dependendo do gênero, será utilizado o repertório informal, o semi-formal, o 

formal e o ultraformal. Na sentença a ser estudada mais adiante, o grau de 

formalidade é máximo, dispensando o emprego de gírias e que tais. Nela, a 

magistrada sente-se à vontade para utilizar um vocabulário muito comum no 

mundo jurídico e distinto daquele encontrado nos jornais, que, de alguma 

maneira reflete o português padrão contemporâneo (“Não se contende a 
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materialidade do ilícito”). Isso se dá inclusive no emprego de conjunções como 

porquanto, espécie de preciosismo, já que a conjunção causal marcada pelo 

uso padrão é o porque. Além disso, os latinismos aparecem ao largo, sendo 

muito comum à linguagem do Direito (“Os acusados foram denunciados 

porque, ao praticarem o crime, teriam agido com animus necandi, na forma de 

dolo eventual”). Assim, esclareço, juntamente com Oliveira, que aquilo que é 

virtude em um texto pode ser defeito em outro e vice-versa. Dependerá sempre 

da realidade sóciocomunicativa. 

Em termos de prática de ensino e até mesmo na interação espontânea 

entre os sujeitos, a classificação dos gêneros beneficia a interpretação de 

textos (OLIVEIRA, 2007, p. 80). No pensamento de Kock e Elias (2007, p. 103), 

a questão se resumiria no que denominam de competência metagenérica, ou 

seja, a “competência que orienta a nossa compreensão sobre os gêneros 

textuais efetivamente produzidos”.   

Para contrapor gêneros, cito o texto Imitação da água, do poeta João 

Cabral de Melo Neto (1994, p. 260): 

 

    De flanco sobre o lençol,   
    paisagem já tão marinha,   
    a uma onda deitada,   
    na praia, te parecias. 

    Uma onda que parava   
    ou melhor: que se continha;   
    que contivesse um momento   
    seu rumor de folhas líquidas.   

    Uma onda que parava   
    naquela hora precisa   
    em que a pálpebra da onda   
    cai sobre a própria pupila.  

    Uma onda que parara   
    ao dobrar-se, interrompida,   
    que imóvel se interrompesse   
    no alto de sua crista  

    e se fizesse montanha   
    (por horizontal e fixa),   
    mas que ao se fazer montanha   
    continuasse água ainda.   



116 

 

    Uma onda que guardasse   
    na praia cama, infinita,   
    a natureza sem fim   
    do mar de que participa,  

    e em sua imobilidade,   
    que precária se adivinha,   
    o dom de se derramar   
    que as águas faz femininas   

    mais o clima de águas fundas,   
    a intimidade sombria   
    e certo abraçar completo   
    que dos líquidos copias.   

 

No poema cabralino, diferentemente do texto de natureza informativa, há 

a exploração da estética, do artístico, do literário. A proposta do texto está em 

ultrapassar a informação sobre o mundo concreto. Nele, o eu-lírico tão só 

deseja expressar sua visão particular sobre uma mulher comparando-a à água 

do mar, como se nota nos versos “a uma onda deitada,/ na praia, te parecias”, 

“dos líquidos copias”. A competência metagenérica de qualquer leitor é capaz 

de reconhecer que não se está diante de uma notícia, ainda que o poema 

cabralino se valha da descrição, de um sujeito do mundo real, determinado 

dentro de um sintagma sintático-discursivo. A mulher é o centro da expressão, 

tanto no verso quanto na ideia central da cena criada por João Cabral. A 

intenção, o propósito e a maneira própria de ver a realidade são singulares, 

partem do prisma de uma individualidade, e o que está no alicerce de tudo é a 

composição, o conteúdo, o estilo, o modo de veiculação, igualmente muito 

particulares.  

Resta-me estabelecer uma diferença entre tipo textual, gênero e domínio 

discursivo. O primeiro é identificado pela natureza linguística de cartas, 

notícias, propagandas, pareceres jurídicos etc., através das formas como 

descrição, narração, exposição e injunção. Conforme aponta Marcuschi (2008, 

p. 155), “o conjunto de categorias para designar os tipos textuais é limitado e 

sem tendência a aumentar”. Isso sinaliza para a ideia de que a construção do 

texto é dotada do que eu denominaria de matéria linguística fixa e/ou concreta. 

É o “tipo” que molda, que dá vida e materialidade ao que está no plano do 

discurso. Quando predomina um dos tipos (heterogeneidade tipológica), a 
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classificação é geralmente feita pelo caráter quantitativo, ou seja, o espaço 

dominante que determinada sequência ocupa (Cf. OLIVEIRA, 2007, p. 89). Os 

gêneros, como venho desenvolvendo, são manifestações orais ou escritas 

bastante estáveis, concretizadas em situações comunicativas habituais. Além 

do que, são empíricos, dinâmicos e de complexidade variável. Já os domínios 

discursivos aparecem como “formações históricas e sociais que originam os 

discursos” (MARCUSCHI, 2008, p. 158). Devemos dar atenção às escolhas 

lexicais que fazemos, valendo-nos, para tanto, das regras gramaticais de 

funcionamento da língua. Tais escolhas, tomando o ponto de vista coletivo, 

formam os tipos textuais relacionados acima, a que prefiro entender como 

“sequências” (Cf. ADAM, apud OLIVEIRA, 2007, p.88-9), uma vez que são 

elas, pequenos fragmentos e não uma totalidade, que se fazem visíveis nas 

redações, de maneira geral. Mesmo concordando com o pensamento de Adam, 

não adoto, neste trabalho, sua nomenclatura. 

 

 

6.2- ESCOLA E PRÁTICAS DE LEITURA: ANÁLISE DO CORPUS 

 

 

 O ensino da leitura sempre esteve mais rico através da perspectiva dos 

gêneros. Em meu caso, independente do texto apresentado, tive a 

preocupação de, antes de qualquer produção, destacar os aspectos formais, 

tipológicos e estilísticos que o constituíam. Com isso, foi possível atingir, muitas 

vezes, a esperada funcionalidade dos textos dentro do simulacro da sala de 

aula com a naturalidade visível que tais textos têm fora da escola, favorecidos 

pela necessidade da comunicação. Nesse processo de envolvimento do leitor, 

foi possível reconhecer a visão/ alcance do gênero pelo aluno através da 

escrita.  

Assim, para documentar as atividades, selecionei os gêneros que me 

pareceram mais produtivos e que, de certa forma, tiveram maior receptividade 

por parte dos alunos. Trabalhei com carta pessoal, poema, conto, resenha, 

parecer jurídico, código de lei em forma de decálogo. Em todos os casos, 

apresentei um texto literário que motivasse a atividade e permitisse o processo 

de interação, relacionamento, prazer (?), compreensão e produção de textos. A 
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escolha, de caráter subjetivo, levou em consideração o universo dos alunos e 

seus respectivos gostos, verificados no dia a dia da sala de aula. Certamente, 

houve a vez em que determinados textos não atingiram o que eu pretendia, 

fazendo-me, naquele momento, rever o repertório constituído de clássicos 

unânimes pela crítica, como Machado de Assis, até autores modernos e 

contemporâneos, como é o caso de Nelson Rodrigues e Martha Medeiros. O 

primeiro autor atraía (e atrai) pelas temáticas tidas como polêmicas (sexo, 

traição, incesto, homossexualidade, prostituição, tragédia, morte) e, por isso, 

temáticas audaciosas; o segundo, por tratar diretamente do nosso íntimo 

(amizade, solidão, morte, separação, crescimento pessoal, relacionamento) de 

uma maneira bastante universal e cativante, como se verifica nos grandes 

escritores, sempre em perfeita sintonia com o cosmos. O objetivo de levar para 

a escola autores tão distantes no tempo, no espaço e na estética foi de 

enriquecer o universo do alunado, outorgando-lhes, inclusive, o direito de não 

gostar da obra lida. Nessa direção, fazendo um aparte a respeito da formação 

de leitores, Zuenir Ventura (2010) nos chamou bastante a atenção com seu 

relato: 

 
 

Um amigo, pai de um aluno do segundo ano, 
adolescente, mandou-me uma lista dos livros que o filho deverá 
ler neste semestre. Quem sabe eu não teria um ou outro para 
emprestar?   

 
[...] 
 
Não vou entrar no mérito de uma seleção que mistura 

um clássico como “Brás Cubas” com obras de discutível 
qualidade estética ou literariamente datadas, como “Senhora” e 
“Iracema”. O que me pergunto é se a melhor maneira de iniciar 
um jovem na leitura é forçando-o, por exemplo, a digerir a 
história de amor da indiazinha virgem dos cabelos negros, se 
hoje até o ministro Edison Lobão tem os seus “mais negros do 
que a asa da graúna”. 

 
[...] 

 
 

Adiante, Zuenir arremata, deixando visivelmente clara sua posição 

acerca da formação de leitores, nem sempre levada em consideração pela 

escola: 
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[...] implico com essa maneira inadequada de se levar um aluno 
de 15, 16 anos ao prazer da leitura. Comigo, no ginásio, me 
fizeram odiar os Lusíadas ao me obrigarem a “análises lógicas” 
em que eu deveria procurar o sujeito oculto de uma frase, 
como se fosse um detetive. [...] Para o gosto de um jovem de 
hoje, diante de tantos apelos audiovisuais, não seria mais 
palatável, como começo de conversa, um Rubem Braga ou 
Fernando Sabino? 

 

 

6.3 EM NOME DE DEUS: O GÊNERO DECÁLOGO 

 

 

A motivação para trabalhar tal gênero veio primeiramente pela 

convergência do meu pensamento com o de Zuenir Ventura. Muitas vezes para 

se apresentar um clássico, ainda mais quando se trata da realidade das 

escolas públicas do estado do Rio de Janeiro, é preciso relacionar criatividade 

com sensibilidade do professor que tentará perceber, em certa medida, a 

maturidade do leitor. Cada um tem seu tempo interno que sinalizará, muitas 

vezes, para o tempo da leitura, sobretudo, quando se tem autonomia para isso. 

Na escola básica, a imaturidade para se fazer tal escolha, por exemplo, é tão 

frequente que tem de se apelar ao material de vida “ao rés do chão” 

(CANDIDO, 1992), como atrativo para atingirmos textos de maior complexidade 

estilística. Assim, propus um projeto de leitura na escola que contemplasse o 

sucesso editorial da saga Crepúsculo (2009), de Stephenie Meyer. A verdade é 

que, segundo a escritora Heloísa Seixas (2011, p. 21),  

 
 

[...] o terror, apesar de muitas vezes ser considerado baixa 
literatura, sempre atraiu e encantou um grande número de 
leitores. E por quê? Talvez porque tenhamos um fascínio pelo 
desconhecido, somado a uma curiosidade mórbida, com 
pitadas de sadomasoquismo. Tais elementos parecem compor 
uma mistura dentro de nós, que entra em ebulição diante de 
uma cena aterradora, deixando-nos hipnotizados. Se a cena é 
real, a sensação não dura mais que um segundo, sendo 
substituída imediatamente por pavor, raiva ou indignação (ou 
tudo isso junto) dependendo das circunstâncias. Mas, se é de 
mentira, se o que temos é ficção, podemos saborear o doce 
arrepio e deixar ferver à vontade esse líquido secreto e maldito 
que corre em nossas veias.  

Ou seja, sentir medo também pode ser um prazer. [...] 
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Na execução do projeto, uma vez por semana, um fragmento era lido em 

voz alta e, a partir daí, realizávamos uma atividade em torno de Crepúsculo, 

best-seller da literatura de terror contemporânea, que conseguiu reunir os 

quesitos do amor-paixão com o toque horripilante do gênero em foco. Na obra, 

Bella, a personagem central, se apaixona por Edward, um misterioso e atraente 

jovem recém-chegado à melancólica cidade de Forks, nos EUA. O grande 

problema que se interpõe a tal relacionamento é o fato de Edward ser um 

vampiro. No fragmento apresentado a seguir (2009), Bella se dá conta do seu 

sentimento e da condição: 

 
 

Subi a escada devagar, um estupor pesado nublando 
minha mente. Executei os movimentos de me preparar para 
dormir sem prestar nenhuma atenção ao que estava fazendo. 
Foi só no banho [...] que percebi que estava congelando. 
Estremeci violentamente por vários minutos antes de o jato de 
vapor finalmente relaxar meus músculos rígidos. Depois fiquei 
embaixo do chuveiro, cansada demais para me mexer, até que 
a água quente começou a acabar. 

 
[...] 
 
 
De três coisas eu estava convicta. Primeira, Edward era 

um vampiro. Segunda, havia uma parte dele – e eu não sabia 
que poder essa parte teria – que tinha sede do meu sangue. E 
terceira, eu estava incondicional e irrevogavelmente 
apaixonada por ele. 

 

 
Em uma das aulas, solicitei que, à moda dos dez mandamentos bíblicos, 

os alunos pudessem produzir um decálogo ou código de leis que retratasse os 

relacionamentos amorosos na contemporaneidade. O intuito era “regular” a 

relação de Bella e Edward, personagens protagonistas da saga vampiresca 

que tanto os seduzia. O objetivo era provar a hipótese de que o ideal do amor 

cortês, visivelmente cultivado na Idade Média, permanecia nos dias de hoje. 

Para fundamentar, além da obra literária em questão, que, de alguma maneira, 

reflete a mentalidade do homem do seu tempo, servia-nos do volume Tratado 

do amor cortês, de André Capelão, que reunia as regras que deveriam ser 

seguidas em tempos idos do homem medieval.   

Antes de redigirem, os alunos receberam orientações sobre o arcabouço 

do gênero em foco. Destaquei aspectos gramaticais importantes, como o 



121 

 

emprego de verbos no imperativo, sem que se entrasse maciçamente, nas 

conjugações infindáveis de tempos e modos sem uma justificativa em relação 

ao sentido alcançado. A proposta ganhou estranheza, a princípio, mas logo 

houve a adaptação quando mencionei que o código de leis solicitado era 

semelhante ao modelo bíblico. Houve grande parte de acerto e muitos dos 

textos se aproximaram da mentalidade medieval registrada por André Capelão.  

No exemplo que segue, os autores seguiram o enunciado que previa 5 (cinco) 

mandamentos positivos e outros 5 (cinco) negativos. Além de atender a isso, 

os alunos criaram, na maioria das proposições, uma estrutura imperativa que 

se utiliza do verbo no infinitivo. 

 

 

“Decálogo de um bom relacionamento nos tempos atuais” 

 

I- Não se relacionar com outros homens ou mulheres 
sexualmente dentro de uma relação. 

II- Não humilhar seu parceiro em público falando sobre coisas 
íntimas, pessoais. 

III- Não falar sobre seus antigos relacionamentos após uma 
briga de casal. 

IV- Não marcar encontros com amigos sem convidar ou falar 
com seu parceiro. 

V- Nunca diga que nunca deveria ter casado com a pessoa 
amada. 

VI- Sempre diga bom dia, boa tarde, boa noite e te amo. Seja 
educado. 

VII- Fique com a pessoa amada, independente de religião, cor 
ou sexo. 

VIII- Se submeta a fazer seu parceiro feliz mesmo em situações 
desagradáveis. 

IX- Ao ter um filho sempre esteja presente para agradar à ele e 
ao parceiro. 

X- Mantenha sua casa um lar agradável para que tenham 
muitos anos de felicidade. 
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No exemplo a seguir, os autores também aderem à ideia, apelando, 

diferente do texto anterior, para o emprego do futuro do presente como se 

verifica nos mandamentos mosaicos. Mantive a ortografia equivocada presente 

no original, como se pode atestar no anexo deste trabalho, e inseri um par de 

colchetes na primeira proposição a fim de colaborar com a clareza textual. 

Diferente da produção anterior, houve, do ponto de vista temático, uma 

abordagem com uma conotação maior para as questões sexuais, o que, de 

certa forma, me surpreendeu pelo fato de serem adolescentes. 

 

 

1ª- Não será tolerada a traição entre casais me se [mesmo] se 
for liberado pelo seu par. 

2ª- Não será tolerada a falcidade. não fale mal sobre seus par 
nem pela frente ou pelas costas. 

3ª- Não é permitido a relação entre duas pessoas do mesmo 
sexo ou da mesma linhagem da família. 

4ª- O sexo só será permitido depois da autorização dos pais. 

5ª- Não é permitido a relação sexual sem o uso de 
preservativos. 

6ª- Deverás respeitar seu par acima de qualquer coisa e exigir 
respeito com a sua pessoas. 

7ª- Não será tolerada as mentiras no relacionamento do casal. 

8ª- É necessário que entre o casal aja muito carinho e amor 
entre o casal. 

9ª- Não é permitida a agreção física somente como fetiche do 
casal. 

10ª- Vale tudo para manter as chamas do amor acessos até o 
uso de brinquedos na hora da relação. 

 

Do conjunto, houve quem, no lugar do imperativo na sua forma 

tradicional, apontasse primeiramente o conceito seguido de explicação ou 

justificativa. De qualquer forma, a maneira como texto foi elaborado traz em si, 

acredito eu, o valor prescritivo do gênero. Na primeira proposição, por exemplo, 
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é possível que no lugar de “Confiança: porque para um casal não se preocupa 

um com outro”, possa se ler “Seja confiante, já que...”.  

 

Os 10 mandamentos sobre uma relação 

O que deve ter (?)49 relação: positivo 

1º- Confiança: porque para um casal não se preocupa um com 
outro. Ex: Amor eu vou ter que dar uma saída 

2º- Ser verdadeiro = porque um casal tem que ser verdadeiro 
um com o outro se não o relacionamento não anda. 

3º Religião = respeita uns aos outros 

4º Carinho: uma forma carinhosa de você mostrar uma forma 
carinhosa para outra pessoa 

[...] 

[aspectos negativos] 

Traição = porque (?) um casal nunca pode ter traição 

Morte: final de uma vida 

 

Como no caso anterior, algumas outras produções se valeram da 

palavra-tópico para encabeçar a frase-mandamento. Isso demonstra, mesmo 

que intuitivamente, a habilidade não só de constituir campos semânticos, mas 

também de percebê-los. No caso em questão, são campos semânticos do 

conceito “relacionamento”: “sinceridade” → “fidelidade” → “compreensão” → 

“carinho” → “bem estar” → “respeito” → “confiança” → “dinheiro” → “sexo” → 

“comunicação”. Tudo o que segue em termos de definição ou explicação se 

volta para isso. 

Vale ressaltar também a incompreensão da proposta por parte de outros 

alunos conforme o exemplo abaixo, principalmente, no que tange às sentenças 

interrogativas. Não há normatividade da lei em tais proposições: 

 

 

                                                 
49

 O ponto de interrogação representa que o trecho está ilegível. 
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* Os dez mandamentos do Amor 

- Sexo selvagem com animais será liberado? 

- Sexo com homesexuais 

- Sexo na praia será liberado? 

- Sexo dentro do carro será liberado? 

- Sexo oral [...] 

 

Acredito que, a partir das experiências descritas, nesse trabalho de 

interação com os textos lidos e produzidos, o sujeito o sujeito se permite a 

romper barreiras. E, como advoga Carvalho (2008, p. 63): 

 
 

Romper rumo é aprender; apreender, ter mais elementos para 
nos posicionar, para discutir, para nos movimentar em 
diferentes espaços, e isso representa poder alargar as 
fronteiras de quem somos, em quem nos constituímos. 

 
 

Do ponto de vista do professor, 

 
 

Ter essa concepção quando lemos e oferecemos textos para 
os alunos lerem impede que sejamos “unilaterais” em 
vivenciarmos a leitura somente como instrumento para algo: lê-
se para saber, lê-se para decorar, lê-se para responder. A 
leitura não se resume em ser instrumento, para lago que se vai 
aprender depois; ela é o próprio espaço de conhecimento, de 
aprendizagem. Ler e escrever são atividades criadoras em 
qualquer área do conhecimento se forem concebidas e 
vivenciadas como tal. (IDEM) 

 

 
Na próxima seção, em conformidade com o domínio jurídico, apresento 

o gênero estatuto na concepção dos alunos na escola. 
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6.4 AINDA SOB OS DOMÍNIOS DA LEI: O ESTATUTO DA BIBLIOTECA (“ATO 
INSTITUCIONAL PERMANENTE”) 
 

 

 No momento em que os dados para esta pesquisa foram gerados, 

oficialmente eu ministrava aulas de Literatura, como se pode verificar no 

cabeçalho de muitos trabalhos, e, por opção curricular, me ative somente em 

explorar na relação teoria-prática o tópico de gêneros literários: o lírico, o épico 

ou narrativo e o dramático. Tal postura metodológica não se dava em virtude 

de explorar um conteúdo mínino frente a um menor esforço da minha parte. 

Havia um problema: eu era Professor do Primeiro Ano do Ensino Médio e os 

alunos que ali chegavam, poucos com o hábito da leitura, nunca haviam sido 

apresentados à disciplina Literatura. Havia duas direções a tomar: (a) ou me 

renderia ao programa tido como oficial apontado pelos livros didáticos (b) ou 

apresentaria outra possibilidade que tentasse cumprir com um objetivo já 

abraçado por mim desde o início do magistério: a formação de leitores. Pela 

natureza desta dissertação, evidentemente optei pela segunda opção, por 

vezes desertada pela escola, conforme salienta Klebis (2008, p. 37-8): 

 
 

Na escola, lê-se para fazer um resumo do texto; lê-se para 
responder para responder a um questionário de verificação ou 
de interpretação; lê-se para fazer uma prova de livro; lê-se 
sempre para que algo seja produzido e traduzido na forma de 
“resultados”. Nessa perspectiva, não é à toa que o singelo fato 
de ler para ou com os alunos, sem exigir a devolução escrita ou 
oral dos “significados” objetivos da leitura empreendida para 
avaliar o desempenho dos alunos, ou simplesmente para 
verificar se a “leitura-de-fato” ocorreu, seja visto com ares de 
desconfiança pela escola. Uma aula de leitura que não tenha 
outro propósito senão o de proporcionar um contato com os 
textos, de aproximar livros e leitores para que aqueles sejam 
“sentidos” por estes, uma aula em que tão-somente se lê, não 
é considerada, na opinião de muitos professores, uma “aula-
de-fato”. (O grifo é meu) 

 
 

Com a liberdade e o aval de poder apresentar a literatura aos meus 

alunos, houve sempre a dúvida sobre a natureza dos textos. Não me detinha 

mais entre o clássico e o não clássico, mas ao que poderia ser apaixonante 

para eles. Além do envolvimento que necessitava promover, encontrei-me 
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incumbido de “desenvolver”, inclusive, um apreço, um desejo grande pelo 

objeto livro e pelo espaço bendito que viesse a recebê-los na escola. Não 

tínhamos espaço para uma grande biblioteca, nem para alguma outra oferecida 

à comunidade pelas prefeituras. Nossos livros do então Colégio Estadual 

Rodrigo Otávio sobreviviam pelo baixo crédito e cuidado físico que lhes davam. 

Além da ausência de bibliotecário, figura em extinção neste século XXI, ou 

qualquer outro responsável para o empréstimo, os livros dividiam um mesmo 

espaço que computadores, data show e retroprojetor, constituindo o que se 

convencionou chamar, com certo orgulho, de sala de multimídia. O resultado 

dessa convivência aparentemente harmônica gerou uma série de impasses no 

que me dizia respeito. Em poucas oportunidades, consegui levar meus alunos 

a tal ambiente tão rico e disparatado. A solução foi levar os livros à sala de aula 

até que fosse providenciado um lugar que, de fato, atendesse o seu perfil. 

Nesse intervalo, tivemos as aulas mais prazerosas no meu ponto de vista. Os 

livros foram exaustivamente manuseados, gerando o desejo de levá-los para a 

casa e, em alguns casos, a curiosidade de lê-los na íntegra. 

Tempos depois conseguimos, na própria escola, uma saleta que 

pertencia anteriormente ao Serviço de Orientação Educacional, o SOE. Não 

era o ideal, mas o possível no prédio em nos localizávamos. O novo local para 

sediar os livros não tinha janela – as salas na sua maioria não tinham janela – 

e isso não seria agora o grande obstáculo. Ainda assim, demos continuidade 

ao trabalho, sempre buscando estabelecer um intimidade entre os livros e os 

alunos, seres até então pertencentes a mundos diferentes. Assim, com a 

transposição da biblioteca para sua nova sede, convoquei minhas turmas para 

reorganizar os livros – sugestão da diretora, acatada de pronto. Nesse trabalho, 

pude rever, em uma atividade inocente, tópicos dos gêneros literários através 

das prateleiras: seção de romance, de novelas, de poesia, de literatura 

infantojuvenil, de dicionários, de enciclopédias, de obras teóricas voltadas para 

a prática de ensino. Acredito que isso tenha valido muitas das aulas 

ministradas nas próprias salas sem janelas. 

Por conta da paixão pelo livro que eu gostaria de despertar nos meus 

alunos, tentei pensar em uma atividade em que eles pudessem ver aquelas 

obras como partes de sua vida. Embora seja um tanto que utópico pensar 

assim, escolhi uma turma em a maioria era de repetentes, disse-lhes que 
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deveriam tomar posse da escola na sua melhor acepção e propus-lhes a 

confecção de um estatuto que regulasse as atividades da biblioteca. Como o 

gênero era desconhecido por quase todos, organizei um material que 

apresentaria o gênero a ser trabalhado em sala. Para tal, selecionei do 

dicionário definições dos termos “estatuto”, “decreto” e “artigo”, o “Estatuto do 

idoso” e, como se tratava de uma aula de Literatura, o poema “Os Estatutos do 

Homem (Ato Institucional Permanente)”, de Thiago de Mello. 

A proposta teve aderência e movimentou uma turma estigmatizada como 

“repetente”. Na análise, identifiquei, de início, marcas gramaticais do gênero. 

Como se trata de uma lei, foi cogitado, mesmo que intuitivamente, o caráter 

normativo como se deu no texto anterior. Nesse caso, em vez do imperativo, há 

casos como: 

(a) Verbo transitivo direto + partícula apassivadora: 

 

1º Decreta-se que os alunos, terão 
que está cadastrados no sistema da 
biblioteca, para que possam pegar 
livros. 
 
 

(b) a estrutura em locução verbal esconde, ainda, o elemento agente da 

oração: 

 

2º Fica permitido que os alunos, peguem  
2 livros e terão tolerância de 1 mês, para  
o livro ser entregue, caso contrário o aluno será 
penalizado. 
 

 

(c) o emprego do “nós”, dessa vez, determinando os sujeitos. 

Provavelmente “nós” se refere aos autores do texto: 

 

5º Decretamos, que a biblioteca terá 
horário para abrir e fechar e tolerância 
de hora, para o livro ser entregue. 
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(d) a topicalização de um adjunto adverbial de causa: 

 

6º Por decreto a biblioteca não será aberta, 
aos alunos na segunda-feira, por motivo de 
organização e limpeza. 
 

 

 

Além do arcabouço estrutural, destaco a visão do aluno sobre aquilo que 

realmente considerou como dele. Na ocasião em que a tarefa foi realizada, eles 

tiveram inteira liberdade para escrever o que desejavam. Não que eu 

interviesse nas suas produções. Mas poderia ser que desejassem verbalizar 

um protesto contra o Governo do Estado ou contra a Direção, o que não seria, 

para mim, interessante naquele momento. Poderia desvirtuar a atividade. Até 

em relação a isso me mantive isento. Eles tiveram, talvez sem a devida 

consciência, a autonomia necessária. Por isso, muitos, inclusive, desejaram ir 

até a saleta onde a biblioteca atualmente funcionava para detectar um 

diagnóstico e sugerir (ou mesmo “decretar”) um prognóstico. O resultado foi 

satisfatório e os alunos mostraram realmente que haviam tomado posse da 

escola conforme eu havia orientado, não só ao apontar questões relativas à 

organização física do espaço, mas também ao defender indiretamente a visão 

que tinham e/ ou desejavam sobre leitura. Ressalto os seguintes pontos: 

 

 A preocupação com a organização física do espaço: 

 

Por decreto a biblioteca não será aberta, 
aos alunos na segunda-feira, por motivo de 
organização e limpeza. 
 

 
Artigo VII 
 
Fica decretado que os 
responsáveis pela a limpeza 
da biblioteca o mantenham 
sempre limpa 
 

 
Artigo VII – Por decreto quando entregar  
os livros, colocar no devido lugar e 
nas numerações corretas. 
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 “Mas quem seria o leitor mesmo?”: 

 

Fica decretado que alunos e funcionários 
poderam pegar apenas 2 livros por mês 
Obs: alunos e funcionários da escola. 
 

 
 

 A biblioteca e as políticas de leitura: 

 

Fica decretado que a biblioteca 
deve ter cartazes 
incentivando os aluno 
a frequentarem a biblioteca 
 

 

 Biblioteca ou, de novo, o espaço multimídia?: 

 
ARTIGO II 
Fica decretado que tenha filmes 
Para estimular a culturas 
Dos alunos (por salas) 

 

 

 “Vigiar e punir”: 

ARTIGO III 
Decretou-se que tenha 
Punições para os alunos 
Que não cuidarem dos livros 
E não zelarem pelo seu patrimoneo 
 

 

 

 A biblioteca e as práticas culturais: 

 

ARTIGO IV 
Fica decretado que a biblioteca 
tenha um passeio por bimestre 
que influenciem a leitura 
 

 
 

 “E a tecnologia, onde fica?”: 

 

ARTIGO V 
Por decreto que na biblioteca 
que os alunos tenham acesso a internet 
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para estudos 
 
 

ARTIGO II 
Fica decretado que na biblioteca 
todos os alunos tenham acesso  
a internet desde que se trate  
de assuntos relacionados a literatura 
 

 
 

 A biblioteca e a rotina escolar: 

 

Artigo IV  
 
Fica decretado que apartir 
do próximo bimestre que 
as turmas façam trabalhos 
envolvendo os livros da biblioteca 

 

 

 “Dramática” biblioteca: 

 
Artigo VI 
Fica decretado que as 
turmas possam fazer 
peças relacionadas com 
o tema cultural 

 
 

Artigo VI 
Fica decretado que a equipe responsável terá que fazer uma 
peça teatral todos os bimestres relacionado a cultura. 

 
 

Artigo X 
Fica decretado que a 
Biblioteca fara peças 
De teatro baseados nos 
Livros como por exemplo produzir a peça [de] Shakspeare 
“Sonhos de uma noite de verão” 

 
 

 Cinema e literatura: 

 
Artigo VIII 
Fica decretado que os 
alunos possam escolher 
um livro que possam 
ver a versão do filme 
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 “Quem manda?”: 

 
Artigo V 
Fica decretado que a escola terá que eleger uma equipe que 
estará responsável pela biblioteca e pela sua organização. 

 
 

 

  “Eu quero ler”: 

 
Artigo VIII 
Fica decretado que a biblioteca terá que dar 1 livro para cada 
aluno no final do ano 
 

 
 

 “E pode haver discriminação?”: 

 
Artigo IX 
Fica decretado que qualquer discriminação racial não será 
tolerada na biblioteca.  

 

 

A partir das intervenções sobre o mundo realizadas, julgo ser possível 

observar com clareza a perspectiva de leitura advinda dos próprios alunos. 

Eles poderiam enveredar por outros caminhos, no entanto, incorporaram, de 

alguma maneira, a ideia de que “A gente não quer só comida/ A gente quer 

comida, diversão e arte./ [...] A gente não quer só comida/ A gente quer bebida, 

diversão, balé.” (ANTUNES, et alii, 1987). 

 

 

6.5 “POR QUE LI”?: A RESENHA 

 

 

Para suprir o espaço e o dever da biblioteca, estendi-os até minha sala 

de aula. Além do propósito fiel que eu tinha, o Governo Federal havia feito 

sucessivos incentivos destinados exclusivamente à compra de livros. Era 

preciso viabilizar a circulação das novas obras, até para não fazer valer a ideia 

de que a “nossa” saleta não passava de um depósito de livros como se tornam 

as bibliotecas das escolas públicas muitas vezes.  
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Persisti no meu trabalho e investi na leitura em voz alta. Acreditava que 

realçaria a vivacidade presente no bojo do texto, fruto do aspecto inventivo que 

o individualiza. Diante de poemas como A onda e Pneumatórax, ambos de 

Manuel Bandeira, se houvesse toda uma maneira própria de ler, a sintaxe e os 

aspectos fônicos sejam visivelmente expressivos. Enquanto muitos se 

assustaram com a leitura, alguns se voltaram para o que lhes aparecia como 

cômico, e outros a viam prazerosa de tal modo que, ao final da aula, momento 

em que os textos eram recolhidos, solicitavam uma cópia do texto, ao que eu 

atendia prontamente na certeza de que uma nova relação ali se estabeleceria. 

Texto e leitor estariam entregues a sorverem um pleno ludismo verbal, 

permeado de buscas, achados e interrogações de sempre, viabilizando, por 

outro lado, a sabedoria leitora, impossível de ser angariada com as pesquisas 

acadêmicas.  

Pouco a pouco eu tentava construir o meu leitor. O leitor que eu 

preparava para a vida social. Não necessariamente aquele visto em Felicidade 

clandestina, de Clarice Lispector, voraz e persistente, mas alguém que 

pudesse se sensibilizar com o trabalho feito em sala de aula. E, mesmo que “a 

bico de pena” (LISPECTOR, 1991, p. 150), o meu leitor ia sendo esboçado ao 

lado das dificuldades naturais de uma escola pública noturna. 

Para continuar atendendo aos meus objetivos de formação de novos 

leitores (e indiretamente de produtores de textos proficientes), vi por bem 

ensinar o gênero resenha crítica, considerando a grande oportunidade de 

explorar o olhar crítico do aluno, fruto ainda de uma sociedade isenta de 

reflexões necessárias para o amadurecimento. A atividade envolveu a 

biblioteca e lá permiti que a escolha de cada um atendesse os desejos mais 

secretos, mais íntimos e profundos, que, mesmo eles, no afã da adolescência, 

poderiam desconhecer. Portávamos livros diversos para atender aos gostos 

mais particulares. De tudo havia: contos de variadas extensões, romances de 

amor e de terror, novelas de cavalaria, textos dramáticos (sobretudo, os de 

Shakespeare), literatura infantojuvenil, poemas épicos e modernos, crônicas 

futebolísticas e de humor. De posse do livro, cada um, à sua maneira, gozou da 

“magicidade” do que possuíam naquele momento e, com isso, se permitiram ao 

prazer do texto.    

 Frente a esse estado, Faguet (2009, p. 25) sentencia: 
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É PERMITIDO LER COM MENOS VAGAR os autores que têm 
por tema os sentimentos da alma humana; bem pouco, aliás. 
Aqui também são necessárias, sob outras formas, a reflexão e 
mesmo a discussão e, por conseguinte, todo o contrário da 
pressa. Aqui, entretanto, sou inteiramente da opinião de que é 
preciso começar se abandonando. O autor sentimental pinta os 
sentimentos do coração menos para pintá-los do que para 
inspirá-los em nós. É um semeador de sentimentos [...]. Ele 
quer, antes de tudo, emocionar. Emocionar é fazer com que o 
leitor compartilhe dos sentimentos que se emprestaram a seus 
personagens, colocando-nos, por uma espécie de contágio, no 
estado de espírito e nos diversos estados de espírito dos 
personagens que foram criados. Se o autor não for bem-
sucedido ao fazê-lo; se, em absoluto, não nos emociona, 
deixemo-lo; mas se ele nos emociona um pouco, não 
resistamos, deixemo-nos conduzir por esse amável guia, 
deixemo-nos emocionar, deixemo-nos comover. Não mais 
pertencemos a nós mesmos, é verdade, e talvez tenha sido por 
isso que tomamos nas mãos um romancista ou um poeta. Essa 
posse de nós mesmos por uma ficção é algo bastante curioso. 
É uma espécie de embriaguez, ou seja, ao mesmo tempo uma 
perda e um aumento de nossa personalidade. É um estado 
sugestivo. Ao ler um romance que nos apaixona, nós não 
somos mais nós mesmos e vivemos nos personagens que nos 
são apresentados e nos lugares que nos são relatados pelo 
magus, como diz muito bem Horácio – ou seja, pelo 
hipnotizador. Há perda de nossa personalidade. 

 
 

Adiante, persiste no tema e recupera o (bom) abandono na leitura de 

prazer: 

 
 
Eis o que chamo de se abandonar, o que absolutamente 

necessário quando estamos diante de um escritor de 
sentimento. Mas que fique bem claro que não é proibido 
recobrar-se e se recuperar, e há mesmo, no fato de se recobrar 
e refletir, prazeres novos. Refletir sobre uma obra de 
imaginação consiste sobretudo nisto: perguntar-nos se os 
personagens são verossímeis e naturais e desfrutar de sua 
veracidade, como quando ao ler lhes desfrutamos a beleza, a 
intensidade de sua vida moral. Hão de me dizer: segundo que 
critério poderemos julgar a veracidade de um personagem? 
Responderei: pelo o que viram e observaram ao seu redor. 
(FAGUET, 2009, p. 26-7) 

 

 

Após se deleitarem com o texto escolhido, pedi que escrevessem. Seria, 

conforme explicitei anteriormente, uma forma de provocar uma auto-interação 
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entre uma espécie de “ser consciente” ou sujeito crítico50 e aquilo que 

permaneceu nas dobras da memória. Naquela situação a escrita era mais do 

que uma forma de intervir sobre o mundo. Tratava-se de um momento de 

exibição de uma intimidade contida e retida pelo silêncio da escrita dentro dos 

minutos dedicados à leitura da literatura não mais sacrossanta, divinizada nas 

prateleiras da “nossa” saleta reinventada em biblioteca renascida, no próprio 

propósito das práticas da estética renascentista. 

No registro de leitura, os alunos deveriam ressaltar, em 

aproximadamente 15 linhas: 

 

(a) O título do livro selecionado, bem como apontamentos em torno 

do enredo; 

 
(b) O porquê da escolha da obra; 

 
(c) A relação da obra lida com a realidade. 

 

Na seleção dos exemplos do corpus, ative-me apenas aos itens (b) e (c) 

em que é possível identificar o posicionamento do aluno, considerando a 

natureza da questão e o modo de organização do discurso utilizados. Dos 

textos produzidos, destaco em atenção à (b): 

 

 O desejo de conhecer outras culturas: 

 
[Em relação à obra Nação crioula, de José Eduardo Agualusa] 

A minha escolha se deu porque eu estava querendo conhecer um pouco 
mais sobre as pessoas negras e seus hábitos. Pude ver em “Nação crioula” 
muitas coisas sobre como o próprio nome do livro diz a nação crioula. 

 

 Amantes da comédia: 

 
[Em relação à obra Para gostar de ler, de vários escritores] 

O que nos motivou foi o texto “A nossa graça de cada dia”, esse foi um dos 
textos mais interessantes, ele se trata de dois agentes da lei atrapalhados 
desconfiados de um homem – [...] O livro é um grande remédio para nos 
fazermos rir. 

                                                 
50

 As expressões “ser consciente” e “sujeito crítico” são utilizadas sem qualquer filiação de 
cunho filosófico ou psicológico. 
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 O amor cotidiano: 

 
[Em relação à obra Romeu e Julieta, de W. Shakespeare – texto adaptado 
em prosa] 
 
A nossa escolha se deu por conta da linda história de amor entre dois 
jovens rivais [...]. Outro motivo forte da-se pelos encontros e desencontros 
do casal. Em um certo momento da história Romeu é banido de Verona e 
se desencontra com Julieta, por também esse fato deu-se o triste final de 
uma linda e trágica história de Amor. 

 

 Leitura e infância: 

[Em relação à obra Um país chamado infância,de Moacyr Scliar] 
 
A nossa motivação na escolha do livro ocorreu porque na nossa infância 
nos perguntamos sobre o que acontece no nosso mundo externo e interno.   

 

 

Ao estabelecer uma relação com a realidade, ficou evidente o que se 

pensou sobre a atemporalidade, característica inerente ao texto literário. 

Seguem os exemplos: 

 

 “Acontece no dia a dia”: 

 
[Em relação à obra Nação crioula, de José Eduardo Agualusa] 
 
É uma relação muito aproximada com a vida real, pois aconteceu realmente 
e foi muito complicado pois ela era negra e escrava, num mundo em que o 
racismo dominava infelismente. 
 

 “Apenas contempla a realidade”: 

 
[Em relação à obra Para gostar de ler, de vários escritores] 

A relação com a realidade acontece quando muitas vezes alguns patrões 
sempre se apaixonam por suas respectivas empregadas. 

 

 O amor de hoje: 

 
[Em relação à obra P. S. Beijei, de Adriana Veríssimo] 

 

A relação com a realidade acontece é assim como a Lili e a Bia. Muitas 
adolescentes ficam confusas na hora de perder o BV [Boca Virgem], de dar 
o primeiro beijo. Então esse livro ajuda de uma forma diferente, inesperado 
aquelas adolescentes na hora H. 
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 É muito bom, adoramos o livro e com certeza quem ler também irá 
adorar [...] 
 
 

 Sempre o amor: 

[Em relação à obra Romeu e Julieta, de W. Shakespeare – texto adaptado 
em prosa] 
 
A relação da história “Romeu e Julieta” com a vida real é que hoje, muitos 
casais se apaixonam, mas por motivos familiares não podem cultivar o 
amor. 

 

Com a recepção do leitor, torna-se, mais uma vez, visível o diálogo 

permanente entre as instâncias discursivas que se debruçam sobre o texto. 

Sobre isso, evoco os argumentos de Saramago (2010, p. 326): 

 
 

O leitor se transforma, no ato mesmo de sua leitura, em um 
elemento a mais dessa ficção. Ler é participar, neste caso. O 
leitor possui uma consciência tão completa como a do próprio 
autor ou do narrador de que tudo quanto se narra é fabulação. 
Portanto, não vale a pena convencer o leitor do contrário e, 
para que o seu prazer seja maior, o autor lhe mostra os truques 
da construção da sua narrativa. Para mim, isto é uma 
convicção: se o leitor está consciente dos elementos com que o 
leitor constrói a ficção, o prazer de ler é muito maior. Conseguir 
que o leitor adquira essa consciência é um dos meus objetivos. 

 
 

Com a tarefa da resenha, acredito que todos amadureceram. Percebo 

que ARGUMENTAR, ainda que superficialmente, como se vê nos textos, é 

tarefa difícil para uma sociedade emudecida pelo audiovisual. Na próxima 

seção, darei continuidade ao fator argumentativo tão necessário ao 

desenvolvimento da capacidade crítica do aluno. Dessa forma, estarei 

promovendo as ações do “ler”, do “escrever” e do “produzir textos”, conforme 

salientei na introdução deste trabalho. 

 

 

6.6 CARTAS, POESIA E CIA.: GÊNEROS HÍBRIDOS 

 

 

Escrever cartas, nos dias de hoje, com o advento da internet, seja talvez 

algo bastante obtuso e específico cuja produção ocorra, principalmente, na 
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escola e nas minhas aulas de Literatura. A época do manuscrito, distante no 

tempo e no espaço, foi resgatada para levar ao conhecimento do alunado uma 

prática social histórica responsável que já portou crônicas, enlaces, 

desenlaces, histórias de amor, convidando o interlocutor à atitude responsiva 

característica do processo interacional. A epistolografia é um gênero literário 

desenvolvido principalmente a partir do sec. XVII com o crescimento dos 

serviços postais. Constitui, segundo Pereira (2010, p. 1) uma das formas mais 

antigas, genuínas e pulsantes de expressão do ser humano. Nas cartas, 

salienta a autora, “a vida explode, não se deixando camuflar; às vezes 

patéticas, nos lembram da arte, da ficção. Desvelar a realidade humana é 

fascinante, embora a paixão também se torne elemento de atração” (IDEM).  

Saudando a era latina da prática missivista, Lajolo e Zilberman (2009, 

p.84) rememoram: 

 
 

A literatura latina contou desde o século I a. C. com 
prestigiados autores de cartas, sendo o tribuno Cícero um dos 
principais, já que a ele se atribui a redação de mais de 
novecentas missivas, públicas ou privadas. Mais jovem do que 
Cícero, Horácio também utilizou a epístola como forma de 
comunicação, conferindo-lhe status literário, sobretudo porque, 
embora as cartas fossem dirigidas a um destinatário específico, 
visavam à leitura de um público mais amplo e anônimo. 
Exemplar desse seu procedimento é a Epistula ad Pisones, 
provavelmente de 14 a.C., endereçada ao cônsul romano Lúcio 
Pisão e seus filhos, e denominada posteriormente por 
Quintiliano Arte Poética, já que nela Horácio procura 
estabelecer padrões válidos e universais para a criação verbal. 
(Os grifos são das autoras) 

 
 

Na Literatura Brasileira, inúmeros foram os escritores que se dedicaram 

a tal prática, colocando-se de corpo inteiro nas letras que os representam51. 

Mário de Andrade, Fernando Sabino, Clarice Lispector, Manuel Bandeira, 

Carlos Drummond de Andrade, Paulo Mendes Campos, Monteiro Lobato e 

tantos outros não escaparam da escrita de si para os diversos destinatários 

que receberam e responderam a suas cartas. Com isso, foi possível perceber o 

                                                 
51

 O culto às cartas vai aparecer também no cinema, sobretudo na produção brasileira, para se 
estabelecer um continuum com a literatura. No celebrado Central do Brasil (1998), centrado no 
eixo epistolar, a comunicação por carta, de acordo com o diretor Walter Salles, “tem um tempo 
próprio, uma extensão particular e uma reflexividade incompatíveis com meios de comunicação 
frios como o e-mail” (apud PEREIRA, 2010, p. 2). 
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escritor por ele mesmo, sem a instância de um narrador ou eu lírico que 

guardasse o espírito pulsante de artista da escrita. A propósito de tais cartas, 

muitas vieram a público para realmente desmistificar a figura do escritor como 

se vê no volume A barca de Gleyre, obra organizada em 1944 pelo próprio 

Lobato ao trazer os escritos trocados com o amigo também escritor Godofredo 

Rangel. Nos textos, o criador do Sítio do Pica Pau Amarelo transmite “o frescor 

dos textos livres da preocupação de estilo ou compromissos formais, adotando 

uma linguagem coloquial e descontraída, „em mangas de camisa e pé no 

chão‟”. Suas cartas “guardam um sentido de permanência que as difere dos e-

mails efêmeros, apagados mal foram lidos e respondidos. Como atestou 

Antônio Candido, na resenha para a primeira edição do volume na Folha da 

Manhã, trata-se de um “Exemplo próximo e inspirador de dedicação infatigável 

e minunciosa ao ideal artístico” (Cf. introdução da obra – 2010, p.14). Disso 

destaco a preocupação de Lobato com a escrita, com a leitura e a criação de 

um estilo próprio, o que pode ser revertido como uma advertência para a sala 

de aula. Lê-se em uma das cartas: 

 

 
Taubaté, 19 de agosto de 1905. 

 
Godofredo: 
 
[...] 
 
A observação sobre teus adjetivos pode ser 

generalizada. Apliquei-a aos teus porque me veio enquanto lia. 
Nos grandes mestres o adjetivo é escasso e sóbrio – vai 
abundando progressivamente à proporção que descemos a 
escala dos valores. Um jornalistazinho municipal, coitado, usa 
mais adjetivos no estilo do que Pilogênio na caspa. 

Eles pingam adjetivos. Contei os adjetivos em 
Montaigne, Renan e Gorki. Sóbrios. Shakespeare, quando quer 
pintar um cenário (um maravilhoso cenários shakespereano!), 
diz, seco: “Uma rua”. [...] 

Tolstoi só usa o adjetivo quando incisivamente qualifica 
ou determina o substantivo. Tenho que o maior mal da nossa 
literatura é o “avança” do adjetivo. Mal surge um pobre 
substantivo na frase, vinte adjetivos lançam-se sobre ele e 
ficam “encostados”, como os encostados das repartições 
públicas. 

 
[...] 
 

Lobato  
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Na sala de aula, o que motivou a atividade foi Lygia Bojunga Nunes, 

autora de vasta literatura infantojuvenil. Após a leitura do conto Tchau, 

pertencente a volume de nome homônimo, os alunos deveriam se posicionar 

diante do enredo. A narrativa, em síntese, fala da mãe de Rebeca, que resolve 

se separar do marido e, por isso, abandona o lar para viver um novo amor. Na 

qualidade de colegas de Rebeca, os alunos escritores redigiriam uma carta, 

solidarizando-se com a situação. Argumentariam a favor ou contra a mãe, 

como se vê, respectivamente, nos exemplos seguintes: 

(a) A defesa: 

Rio, 18 de março de 2010. 
 
 [...] 
 
 Querida, espero que possa perdoá-la, pois casamento de 
meus pais estava indo de mal a pior, talvez por falta de tempo 
ou até mesmo por falta de amor... 
 
 [...] 
 
 Abraços! 
 Júlia 
 

 

(b) A acusação: 

 
Querida Rebeca, 
 
Fiquei sabendo da separação de seus pais e fiquei 

muito triste com a atitude de sua mãe, primeiro porque eu não 
acho correto que uma mãe de família abandone seu lar por 
uma paixão aventureira pois o lugar de uma mãe é ao lado dos 
seus filhos. Segundo, porque quem vai cuidar da família. [...] 
Terceiro [...] ela não tinha o direito de sair de casa sem dar 
nem explicação. 

 
[...] 
 
Abraços, 
 
  Mônica Vieira 
   Roshana Sousa e 
     Carolina Muniz 

 
 

Como não foi possível reunir um número considerado relevante para 

comparações, apenas os dois fragmentos citados é que compõem a seção do 
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gênero carta pessoal do corpus reunido nesta dissertação. Ainda assim, é 

bastante visível o posicionamento tomado de forma apaixonada. Se em (a) a 

argumentação se faz por meio de fatos concretos da realidade (“pois 

casamento de meus pais estava indo de mal a pior”), em (b), a ideia de que a 

mulher é a rainha do lar e não deve, por isso, abandoná-lo, sustenta a 

argumentação do senso comum (“porque eu não acho correto que uma mãe de 

família abandone seu lar por uma paixão aventureira”). Sem a retórica dos 

textos jurídicos, o exercício atendeu seu objetivo com ludicidade e concisão, 

fatores importantes para a produção de textos. 

Na mesma esteira do gênero carta, parti para o hibridismo presente 

numa das canções de Chico Buarque para a produção de um poema. Apesar 

do contexto político em que se insere a letra de música, os alunos tinham de: 

 

 Produzir um texto em versos, uma carta em forma de música/ 

poema em que deveriam expressar, também a um amigo como o 

eu lírico da canção, o que compreendiam por poesia; 

 

 Ater-se à estrutura que compunha o gênero em questão, além da 

criatividade que seria avaliada pelo apuro linguístico a ser 

identificado pela construção de valores expressivos, pelo 

diferente, pelo “ar estrangeiro” do texto elaborado, como bem 

abordou Aristóteles. 

 

 

Não houve variações quanto ao subtema a ser explorado e tampouco ao 

comando indicado. Enquanto uns 

 

 preferiram tratar da saudade em si: 

 
Querida amiga, 
Quanto tempo sem nos ver, 
Nem sei como vai sua vida, 
Estou com saudades de você, 
Tanta coisa acontecendo, 
E você longe de mim, 
 
[...] 
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 Alguns se remeteram à infância: 

 
Olá querido amigo 
Como vai você 
Saudades dos tempos 
Que brincavamos juntos 
 
 
“Meu caro amigo me perdoe, por favor 
Se eu não lhe fiz uma visita”52 
 
[...] 

 

 E outros se referiram à amizade eterna: 

 

[...] 
 
Amizade é um sentimento verdadeiro 
Que aparece derrepente que nem 
Mesmo [a] gente estende. 
Por isso minha amiga, escrevo que 
Nossa amizade vale mais que prata ou 
Ouro que é um verdadeiro tezouro 
Para mim. Amigas para sempre. 

 
 

 Do conjunto, houve quem apresentasse o tão esperado conceito 

de poesia previsto no comando – questão complexa em 

discussão entre os teóricos da literatura – além da “despedida”, 

típica do gênero epistolar, agora em forma de poema (“Por isso 

vou me despedindo”), que encerra o “propósito de dizer”, 

presente no primeiro verso (“Vim lhe dizer o quanto entendo/ de 

poesia”): 

 

Vim lhe dizer o quanto entendo 
de poesia e sei que para 
ser poeta é preciso sabedoria 
 
Sei que a maioria dos 
poemas falam sobre amor 
mais sem muita delonga 
vou falar como estou 
 
O amor sempre se resulta 

                                                 
52

 As aspas são minhas. Os alunos deveriam, a princípio, utilizar esse fragmento da canção de 
Chico Buarque. 
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na dor, a traição 
é consequência da 
insatisfação 
 
Por isso vou me despedindo 
vou curtindo a minha vida 
sempre me divertindo. 
 
 

Cumpre esclarecer que para o desenvolvimento das atividades 

apontadas nesta seção, apenas me ative a noções elementares dos gêneros 

literários, utilizando-me, inclusive, da abordagem didática incorporada pelos 

livros didáticos. Reconheço, no entanto, até mesmo pelas evidências 

apontadas devido à natureza das atividades reunidas, que a questão dos 

gêneros literários é delicada, bastante sutil, uma vez que as noções presentes 

no bojo de tal teoria se imiscuem em muitas situações, em vários contextos de 

obras, mas que não cabe desenvolvê-las no contexto da sala de aula do 

Ensino Médio.  A relevância está em compreender que, como assevera Nejar 

(2010, p. 37), “[...] é a linguagem que determinará os gêneros, não os gêneros, 

a linguagem.” (O grifo é do autor). De tudo, o que importa no cotidiano escolar 

é o reconhecimento, mesmo intuitivo, do que é poesia – conceito que supera a 

forma como se verifica no próprio testemunho de Nejar (2010, p. 29): 

 
 

A arte da poesia é a arte do voo, e a prosa é o voo da 
arte. As palavras no texto precisam flutuar mais leves do que a 
densidade do ar. E o ar é como a água para o sonho. “A 
palavra funciona numa espécie de contexto de situação” 
(Malinovski). A poesia, para Mallarmé, se faz com palavras, 
não com ideias: não são palavras sozinhas, são palavras que 
sonham com outras palavras que fermentam em busca do 
sentido. Todas pertencem ao mundo, e onde há mundo vige a 
história, que em constância se repete [...]. o que fica do poema 
é uma álgebra verbal, o bicho-da-seda no fogo, o desfilar de 
metáforas que efetivam a unicidade do universo com imagens, 
desde a inscrição primitiva no casulo das cavernas, capaz de 
perseverar para além, aos séculos. [...]53 

 
 

Em síntese, a poesia/ poema é dotada de mistérios que realizam no 

verdadeiro milagre da linguagem. Nesse caso, o “brincar” de deuses mexeu 

com as sensibilidades. Surpreendi-me bastante já que houve um esforço para 

                                                 
53

 As referências bibliográficas internas da citação foram ignoradas. 
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explorar os meandros expressivos da linguagem. Na ocasião em que 

produziriam outro poema – eu já conspirava para conseguir realizar um Festival 

de Poesia – apontei o que verdadeiramente seria um poema, sem me deter em 

aspectos de caráter formal, como a exigência de rimas e um conjunto de 

estrofes com o mesmo número de versos. Quis que meus alunos se 

expressassem sem o dever de dizer algo de forma direta, objetiva, concisa e 

coerente com a realidade em que o referente impera. As produções ocorreram 

em dois contextos com propostas diferentes: 

 

 Primeiramente indiquei um fragmento de poema de Manuel de 

Barros (2010, p. 69-72) intitulado “Pedido quase uma prece”, que, 

na sua composição, se aproxima, de uma oração. Era mais uma 

vez o hibridismo de gêneros. Entretanto, a configuração final do 

texto apontava para a forma do poema, fazendo jus ao que 

enfatizou Nejar (2010) sobre o trabalho da linguagem atrelada ao 

conceito de gênero. Na produção, exigi que fosse capturado o 

espírito do texto, o tom, o ritmo, o estilo, as simetrias. Ao final, 

todos fizeram também suas preces: 

 

Desejo apenas de ter todos os meus familiares 
reunidos aqui em casa nos finais de semana 
conversarmos, passar o dia todos juntos, rindo 
e se divertindo. 
 
Ter um lar para voltar depois de um dia 
cansativo de trabalho, descansar, e ficar perto 
das pessoas que nos sentimos bem, ter um cachorro 
para fazer companinha aos meus  
filhos. 
 
Dar uma atenção a minha família quando eles 
estiverem precisando,um colo protetor, um pai, um 
marido, além de tudo amigo protetor da 
minha família. 
 
 

 A segunda atividade, mais livre do que a anterior, partiu da 

crônica “Amor e sexo”, de Arnaldo Jabor. Após leitura e debate 

sobre o texto, os alunos deveriam propor uma oposição, como a 

sugerida no título da crônica, que lhes direcionasse o 
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pensamento poético, facilitando e provocando cada vez mais o 

ludismo verbal: 

 

Alegria se manifesta, 
Tristeza é se deixar levar pela solidão, 
Alegria não é uma ilusão 
Tristeza? 
Hum... pode ser muito mas que ilusão 
E agora o que é ser feliz? 

 
 

Embora tenha sido uma atividade repetida, a “feitura” de poemas, como 

prefiro chamar, não está voltada com exclusividade para os poetas natos. 

Quanto a isso, promove-se outra discussão sobre “o que seria escrever?” e 

“quem seria capaz de fazer poemas?”. João Cabral de Melo Neto (1996, p. 21, 

por exemplo) foi enfático, até no seu projeto estético, em propor diversas vezes 

que a poesia é uma construção, o que o distanciava da crença na inspiração. 

De alguma maneira, seria o que expressa Moriconi (2002, p. 9-10) no 

fragmento que encerra esta seção:  

 
 

Toda linguagem tem seu quê de poesia. Mas a poesia é 
onde o “quê” da linguagem está mais em pauta. A poesia 
brinca com a linguagem. Chama atenção para possibilidades 
de sentido. Explora significativamente coincidências sonoras 
entre palavras. Fabrica identidades por analogia, através das 
imagens ou metáforas: mulher é flor, rapaz é rocha, amor é 
tocha. Nuvem é pluma. Pedra é sono. 

 
 
Na sequência, apresento a análise dos dados gerados a partir do 

questionário aplicados aos alunos, de modo a colaborar para a triangulação 

que combaterá a subjetividade. 

 

 

6.7 ANÁLISE CONCLUSIVA DOS DADOS 

 

 

Nesta última seção, após analisar qualitativamente os principais gêneros 

escolhidos para desenvolver em sala de aula como prática de leitura, passo a 

registrar, através do processo quantitativo dos gráficos, a voz dos alunos, a 
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quem submeti um questionário de modo a avaliar não só o meu trabalho, mas 

também o que seria tão importante quanto os textos reunidos no corpus desta 

dissertação: o testemunho dos produtores de textos. 

Para tal, foram aplicados 38 questionários, no mês de fevereiro de 2011, 

com aqueles que foram meus alunos e que agora estariam no 2º ano do ensino 

médio. Em 2010, eu tinha um número bem superior a 40 alunos, uma vez que 

trabalhava com 5 turmas de primeiro ano. No entanto, vale lembrar que a 

evasão, tão característica do turno da noite, é ainda maior de um período letivo 

a outro. 

O questionário era composto de 11 perguntas objetivas e 04 em que 

informantes deveriam dar um parecer sobre a prática leitora em sala de aula. 

As perguntas giraram em torno do seguinte eixo temático: 

 

 Compreensão do que é leitura; 

 O hábito da leitura dentro e fora da escola; 

 Práticas pedagógicas mais envolventes. 

 

Ainda que no ato de ler esteja muito arraigada a ideia de escrita, 

surpreendentemente 76 % relacionam tal atividade a todos os tipos de 

linguagem. Ler, portanto, estaria ligado, como tanto se aponta no cotidiano, não 

só ao texto escrito, mas também ao gesto, ao movimento, aos sinais 

convencionados no meio social. 
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GRAFICO I 

P ara voc ê, L E R  envolve c ompreender...

76%

13%

3%
5% 0%3%

Todos  os  tipos  de linguagem (o
es crito e a imagem)

O texto es crito em várias  s ituações

Apenas  poemas  e letras  de mús ica

A  convers a produz ida no
mes s enger

Outro

Não res pondeu

 

 

Esse tipo de compreensão se costura, de certa forma, como o gosto 

para além das fronteiras do escrito, estabelecendo um continuum. A leitura de 

qualquer texto envolve os mais diferentes gêneros discursivos – da tirinha aos 

pintores clássicos, dos santinhos com mensagens de fé distribuídos nas ruas 

às epopeias de Dante, Virgílio e Camões. Nesse sentido, o leitor é muito mais 

eclético do que aponta o senso comum quando afirma que o jovem, sobretudo 

da escola pública, não lê. O aluno tanto lê que não se prende a um único 

gênero. Dessa maneira, é possível chegar a seguinte conclusão: o que falta ao 

aluno são as oportunidades oferecidas na escola.     
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GRAFICO II 

Qual dos  tipos  de leitores  abaixo voc ê ac ha que tem a ver 

c om s eu jeito de s er?

49%

21%

16%

11%
3% 0%

S ou aquele que lê qualquer tipo de texto

S ou aquele que lê s ó textos  literários
(poes ia, romance etc .)

S ou aquele que lê s ó a s eção de es porte
do jornal

S ou aquele que lê s ó os  textos
produz idos  no MS N e nos  outros
s uportes  da internet como o Orkut,
Twitter, F ac ebook etc .
Outro

Não res pondeu

 

 

Tais oportunidades dadas nas aulas de Literatura fartaram em 

considerar a disciplina em sentido lato, ou seja, em conceber o texto literário 

como centro de tudo e/ou bússola, diferente do que muito se vê ao se sobrepor 

a historiografia literária à leitura de textos. Nesse sentido, a prática adotada de 

valorização dos textos contribuiu para a geração dos dados a seguir, em que 

apenas 16 % dos informantes não modificaram seus hábitos com as aulas 

ministradas. 

 

GRAFICO III 

Qual a importânc ia da leitura do texto literário 

para a s ua vida?

40%

0%
16%

39%

5% 0% A leitura me ajuda a viver de
maneira mais  ampla

A  leitura não me ajuda em nada
na minha vida

A leitura às  vez es  me emoc iona
quando lembro de alguém

A leitura me ajuda a falar melhor
em públic o

Outro

Não res pondeu
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Para o desenvolvimento das atividades, utilizamos outros espaços além 

da sala de aula. Conforme foi apontado na análise dos textos dos alunos nas 

seções anteriores, a biblioteca foi um espaço alternativo para o 

desenvolvimento de muitas atividades. Uma das turmas, no entanto, não 

frequentou a biblioteca devido ao pouco tempo que tínhamos. Os alunos da 

turma em questão eram trabalhadores, o que justificar o atraso. Registro que 

as atividades na biblioteca foram bem recebidas. Vejamos o gráfico: 

 

GRAFICO IV 

O que voc ê ac hou de nos s as  aulas  na 

bibliotec a?

24%

44%

3%

0%

3%

26%

G os tei muito

G os tei

Não liguei

Não gos tei

Detes tei

Não res pondeu

 

 

Os gráficos V e VI se relacionam pelo hábito/prazer da leitura fora da 

escola. Em (V), verifica-se uma oscilação entre o puramente sensível (40%) e o 

pragmático (39 %), ou seja, para o primeiro, lê-se pelo próprio desejo, é o texto 

pelo texto, a arte pela arte; já para o segundo, a leitura da arte está a serviço 

de uma situação concreta de ordem prática. 
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GRAFICO V 

Qual a importânc ia da leitura do texto literário 

para a s ua vida?

40%

0%
16%

39%

5% 0% A leitura me ajuda a viver de
maneira mais  ampla

A  leitura não me ajuda em nada
na minha vida

A leitura às  vez es  me emoc iona
quando lembro de alguém

A leitura me ajuda a falar melhor
em público

Outro

Não res pondeu

 

 

GRAFICO VI 

Antes  de ing res s ar na es c ola, qual era s eu hábito de 

leitura do texto literário (c onto, romanc e, fábula, poema 

etc .)?
3%

21%

50%

18%

3% 5%

Muito frequente

F requente

R egular

Quas e nunca

Nunca

Não res pondeu

 

 

O gráfico VII corrobora as informações do anterior. Ambos são 

indicadores de uma boa apropriação do texto literário se cogitarmos a soma 

das variáveis muito frequente/frequente/regular. Em VI, somamos 97%; em 

(VII), 87%, dez por cento a menos, o que se complementaria com as atividades 

de leitura propostas na escola. 
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GRAFICO VII 

E  fora da es c ola, voc ê lê textos  literários ?
5%

29%

37%

21%

3% 5%

Muito frequente

F requente

R egular

Quas e nunc a

Nunca

Não res pondeu

 

 

Fora da escola, ainda, se veem os tipos de leitura realizado: 46% da 

leitura de jornal e revista se defrontam com 24%  dos sites de relacionamento 

da internet, desmistificando mais uma vez que a internet traria o fim do livro e 

dos textos informativos, dos quais o jornal surge como o maior representante. 

Talvez coubesse questionar o periódico lido com frequência, mas não acredito 

que isso modificaria o resultado. Da mesma forma, não vi necessidade de 

saber quem possuía computador em casa, uma vez que há as lan houses, que 

suprem a falta do equipamento no lar. Tal informação foi dada pelos próprios 

alunos nas situações de informalidade na escola. 
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GRAFICO VIII 

C as o a res pos ta da perg unta anterior for (a), (b), (c ), ou (d), 

informe que tipo de texto, além do literário (c onto, romanc e, 

fábula, poema etc .), v oc ê mais  lê fora da es c ola.

46%

3%3%

24%

11%

13%

J ornais  e revis tas

P anfletos  de rua

P ropagandas

Internet (MS N, Orkut, F acebook
etc .)
Outro

Não res pondeu

 

 

Quanto à prática pedagógica e às atividades que mereceram destaque 

dentro do ambiente da escola, temos um problema quanto ao primeiro caso. No 

universo dos informantes, somam-se 11% de professores de outras disciplinas 

que não incentivaram o hábito da leitura. Tal percentual se defronta com o 

resultado maior de 37% para os que se enquadram na prática regular com o 

trabalho de promoção da leitura. Nesse caso, a responsabilidade maior acaba 

de fato recaindo sobre o professor de Língua Portuguesa, conforme se 

cristalizou na psicosfera da escola. 
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GRAFICO IX 

As  outras  dis c iplinas  es timulam voc ê a ler?
3%

34%

55%

0% 5% 3%

Muito frequente

F requente

R egular

Quas e nunca

Nunc a

Não res pondeu

 

Na aula de leitura, os trabalhos realizados em grupo (36%), seguidos da 

“leitura em voz alta feita pelo professor” (29%), encabeçam com os resultados 

maiores, indicando sobre o tipo de aula que mais agradou aos alunos: 

 

GRAFICO X 

Que tipo de atividade nas  aulas  de literatura mais  

c hamou s ua atenç ão?

29%

0%

36%

21%

3%
11%

A leitura do texto em voz  alta pelo
profes s or

Os  trabalhos  individuais  feitos  por
mim

Os  trabalhos  feitos  em grupo

Os  filmes  as s is tidos  de acordo
com a matéria dada

Outro

Não res pondeu

 

 

Por fim, vi por bem me deter no segundo percentual do gráfico anterior, 

considerando que os próprios alunos sempre tinham algum tipo de comentário 

favorável a fazer sobre esse método, inspirado no que disseram, 

principalmente, Faguet (2009) e Pennac (2008), ao tratarem da formação de 
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leitores. A preferência soma 76% dos dados gerados, o que mostra a 

necessidade de tal prática: 

 

GRAFICO XI 

S obre a leitura dos  textos  em voz  alta:

24%

52%

5%

8%

0%
11%

G os tei muito

G os tei

Não liguei

Não gos tei

Detes tei

Não res pondeu

 

  

Em relação às questões discursivas apresentadas aos informantes, optei 

por registrar aquelas que me pareceram mais representativas, independente de 

corroborarem ou não a tese deste trabalho. Em síntese, tivemos: 

 

1. O livro ou texto preferidos54: 

 

  A morte e a morte de Quincas Berro D’água, de Jorge 

Amado; 

 As letras de música Alagados, do Paralamas do Sucesso, 

e Brasil, de Cazuza; 

 “A terceira margem do rio”, de Guimarães Rosa (da 

coletânea Primeiras estórias); 

                                                 
54

 Foi feito um apanhado dos textos citados na ordem alfabética. Alguns títulos como Cidade de 
Deus, Crepúsculo e Morte e vida severina foram citados mais de uma vez. Uma das 
informantes, Maria Odete, de 57 anos, chegou a citar o que ficou na sua memória:  
 

“somos muitos severinos iguais em tudo na vida’ [as aspas foram fechadas e não 
abertas – mantive como no original], somos muitos Severino, em tudo na vida. O que 
caracteriza a vida severinas. 

O que simboliza a morte do lavrador o retirante e o do mestre carpina.” 
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 Cidade de Deus, de Paulo Lins; 

 Crepúsculo, de Stephenie Meyer; 

 Drácula, de Bram Stoker; 

 “Feia demais”, de Nelson Rodrigues (da coletânea A vida 

como ela é...). Incluem-se também outros contos de Nelson 

Rodrigues, cujos títulos não foram mencionados 

nominalmente (todos da mesma coletânea); 

 “Feijoada completa”, de Luís Fernando Veríssimo (conto 

integrante da coletânea Essa história está diferente, 

organizada por Bressane); 

 Morte e vida severina, de João Cabral de Melo Neto; 

 “O bife e a pipoca”, de Lygia Bojunga (conto integrante da 

coletânea Tchau); 

 O pequeno príncipe, de Antoine de Saint-Exupéry; 

 

2. “E você, é LEITOR?” 

- “Eu acho que leio razoável [...] as vezes esqueço de ler” 
(Marcos); 

- “Bom eu não me considero um bom leitor porque não sou 
melhor que ninguém” (Wagner); 

- “Particularmente acho que poderia melhorar. Porque 
ultimamente não tenho lido muito” (Victor Hugo); 

- “[...] Eu leio todos os tipos de texto, como livros, internet, 
jornais e revistas. Por isso acho que sou uma boa leitora.” 
(Teresa Cristina); 
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 3. “Como a família contribuiu?”55 

- “Não porque na época eu nunca etrei [entrei] na escola só 
que alguns anos que comecei a estudar em 2007. A minha 
família nunca me encentiva para ler só trabalhar.” (Vera Lúcia, 
64 anos); 

- “Não. Porque a minha família não lê muito, tanto o meu 
esposo como a minha filha. E a escola poderia insentivar mais 
como colocar os alunos para ler textos e outros em sala de 
aula etc.” (Kelly, 36 anos); 

- “Sim, minha família me influencia bastante, tanto para ler 
quanto para vir à escola também porque se a escola não me 
ajudasse eu não saberia ler nem escrever.” (Roshana, 16 
anos); 

- “Em relação à família, ela não contribuiu para minha formação 
de eleitor [provavelmente “leitor”]. A escola é mais contribuente 
do que à família. Por que na minha família, não tem muito 
tempo para cobrar. E quando estou na escola sou mais 
cobrado.” (Joana, 18 anos). 

  

 4. O que as aulas de literatura significaram para você?56 

- “Era a aula mais interessante” (Victor Hugo, 17 anos); 

- “As aulas de literatura foram praticamente as melhores que eu 
tive no ano passado”, (Lucas, 17 anos); 

- “Lição de vida, o professor tambem ajudou muito [.] um 
exelente professor”, (Marcos, 18 anos); 

- “Pra mim, foram aulas boas, interessantes, com bom ensino 
do professor”, (Monica, 16 anos); 

- “Significa para mim um horizonte amplo, onde eu posso 
debater várias ideias, ter conceitos e a forma opinião”, 
(Daniele, 28 anos); 

- “São aulas que eu tenho oportunidade de pensar e refletir 
sobre os textos, me emocionei com alguns textos”, (Camila, 
não informou idade) 

 

                                                 
55

 Para tal questão, houve mais respostas ressaltando o incentivo da família. No entanto, 
devido à natureza das resposta, verifico que o incentivo está mais relacionado ao “ir” à escola e 
não necessariamente à leitura, como se verifica no depoimento de Roshana, de 16 anos, 
apresentado a seguir.  
56

 Nesta questão, além daqueles que deixaram de responder, todos apresentaram, cada um à 
sua maneira, contribuições das aulas. 
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Nesta etapa final da análise do corpus constituído, resta-me expressar a 

intenção de aspirar ao que ainda deve ser feito pela educação brasileira. Não 

de forma grandiloquente, mas por meio de interlocução verbal, do 

conhecimento construído no afã do diálogo, do trabalho incessante na sala de 

aula, na sala de aula da escola pública noturna, onde as deficiências estão 

enraizadas pela máquina pública. Através de cada uma das atividades 

descritas e analisadas, pude, como ator social de todo o processo de pesquisa 

e geração de dados, constituir-me como professor sempre em busca de uma 

melhor cheia, para lembrar João Cabral de Melo Neto.  De toda a experiência, 

destaco apenas o (nosso) contato com o texto (o meu e o deles) na leitura pela 

leitura, da mesma maneira que Hanna e Michael, personagens de O leitor 

(2009, p. 49-50), de Bernhard Schlink, com os quais encerro este capítulo: 

 
 

Tudo começou por causa da leitura. No dia após o 
encontro Hanna quis saber o que eu aprendia na escola. 
Contei dos épicos de Homero, dos discursos de Cícero e da 
história de Hemingway sobre o velho e sua batalha com o 
peixe e o ma. Ela queria ouvir como soavam o grego e o latim, 
e li para ela a Odisséia e o discurso contra a Catilina. 

 
[...] 
 
- Leia para mim! 
- Leia você mesma, eu trago os livros. 
- Você tem uma voz tão bonita, menino, gosto mais de 

ouvir você do que de ler sozinha. 
- Ah, não sei. 
Mas quando cheguei no dia seguinte e quis beijá-la, ela 

se afastou. 
- Primeiro você tem que ler para mim. 
Ela falava sério. Tive de ler para ela durante meia hora 

Emilia Galotti, antes que me levasse para debaixo do chuveiro 
e para a cama. Agora eu também me alegrava com o chuveiro. 
O prazer com que tinha chegado ia-se embora com a leitura. 
Ler uma peça assim, de modo que os diferentes personagens 
se tornassem reconhecíveis, únicos e vivos, exige certa 
concentração. Ler em voz alta, tomar uma chuveirada, amar e 
ficar um pouco mais juntos – este tornou-se o ritual de nossos 
encontros. 
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CONCLUSÃO 
 

 

Tudo se deu por causa da leitura. Desde o primeiro momento como 

professor da escola pública noturna, observei a necessidade de empunhar 

bandeira tão distinta. Dentro do que seria o caos, gradativamente busquei, 

através de muitas tentativas, sanar os problemas que surgiram no espaço da 

sala de aula, cujas alternativas para tentar amenizar a situação, foram 

apresentadas ao longo desta dissertação. Trata-se de um trabalho genuíno, 

não pelo ineditismo teórico-científico, mas pelo que pode significar e revelar as 

experiências narradas com bastante cuidado de atender aos principais 

elementos de geração de sentido, sem contar com a sinceridade dos atores 

que compõem a cena discursiva.  

Propus uma pesquisa acerca do letramento literário dentro da 

pluralidade que o termo carrega. Na escola, tem o professor de iniciar seus 

alunos nas diversas formas de ler e de enxergar a realidade circundante e 

fictícia. Aquela nos permite interagir com o mundo material, concreto, social; 

esta nos outorga adentrar no universo mágico das artes de todas as formas e 

cheiros. Diante disso, com tamanha responsabilidade, como professor, dentro 

da eterna criação, tive de desejar a ascensão dos meus alunos, apresentando-

lhes as diversas maneiras de cercar a célula daninha instalada no seio da 

sociedade. No caso da escola pública, sobretudo a noturna, luta-se contra a 

exclusão nas diversas vertentes que passam a fazer parte daquele habitat, 

conforme revela, por exemplo, o documentário Pro dia nascer feliz (2006), 

dirigido por João Jardim. 

No que me coube na tarefa de professorar, procurei honrar os propósitos 

do meu ofício, levando-o adiante com a seriedade que requer o cargo e, muitas 

vezes, com as renúncias que fazemos em nome da ciência e em prol do 

crescimento do meio em que vivemos. Ensinar a ler tem os seus mistérios que 

não foram revelados com a experiência vivida no (extinto) Colégio Estadual 

Rodrigo Otávio, na Ilha do Governador. Ainda assim, é preciso, ao menos, 

delinear, de forma bastante clara, os objetivos de ensino, ciente de que a 

escola poderá ser o único lugar onde se falará de literatura. E isso gera 

empenho. 
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Adotei uma política de ensino pautada na perspectiva interacionista da 

linguagem encabeçada por Bakhtin (1986; 2000), presente nos diversos 

manuais de ensino. Para construir a fundamentação teórica, busquei outros 

autores que também se debruçam sobre a área “indisciplinar” como aponta 

Moita Lopes (2006) e os estudiosos que integram o volume, todos voltados 

para um campo do saber enveredado pela transdisciplaridade, pelo diálogo 

entre áreas, pela busca incessante de promover a cientificidade dos estudos da 

linguagem. Nesse caso, como o eixo desta pesquisa teve como foco a 

LEITURA, espécie de grande área de investigação, foi possível coordenar as 

vozes no que elas têm de melhor, a contar também com seu caráter “nômade”. 

Além disso, servi-me também do viés lingístico-gramatical, de modo a 

considerar o texto do ponto de vista da sua fisiologia, procurando atender o 

meu olhar de professor de português explorado durante minhas aulas de 

leitura/literatura. Para tal, desenvolvi conceitos importantes relacionados ao 

CONCEITO DE TEXTO, à REFERENCIAÇÃO, à GERAÇÃO DE SENTIDO e 

ao CONHECIMENTO DE MUNDO por meio do léxico.  Dessa maneira, foi 

possível costurar a teorização sobre o objeto de análise, tanto da perspectiva 

do leitor quando da perspectiva do produtor de textos que lança mão da 

matéria lingística para dar forma ao que produz. 

Considerando, ainda, a perspectiva “indisciplinar” do trabalho, é 

importante ressaltar que não historicizei as diversas vertentes de leitura, já que 

fugiria dos objetivos traçados voltados para o registro da prática leitora na sala 

de aula da escola pública noturna. Mesmo assim, procurei assumir a filosofia 

proposta por Roland Barthes no que tange à relação estabelecida entre texto, 

leitor e o prazer da leitura. Tal opção foi inspirada no que já declarara Barthes e 

na concepção adotada pelo Congresso de Leitura do Brasil (COLE), que 

recebe profissionais das mais diferentes áreas para debater seu temário dentro 

também de múltiplas vertentes. Tudo isso só engrandece a maneira como 

lemos o mundo e, consequentemente, como ampliamos a nossa prática 

docente em prol da qualidade do ensino. 

Como o objetivo da pesquisa está centrado na discussão de alternativas 

para o ensino de leitura, procurei descrever as atividades realizadas, do que 

será possível depreender: 
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 A escrita assumiu um papel fundamental. Foi tomada não só 

como maneira de intervir sobre o mundo, mas também como 

forma de registrar a compreensão frente às propostas sugeridas 

em sala de aula; 

 

 A perspectiva dos gêneros discursivos ampliou o conceito de 

leitura, na medida em que localizou, ao mesmo tempo, os textos 

dentro de uma ordem formal, temática e estilística. Tal 

direcionamento nos permite, inclusive, tanto do ponto de vista de 

quem lê, quanto de quem escreve, analisar e justificar as 

escolhas automaticamente relacionadas com o contexto 

sociocomunicativo de onde emerge; 

 

 No desenvolvimento das atividades em si, ressalto o anacronismo 

adotado na apresentação dos autores, bem como a preocupação 

de me ater com exclusividade aos textos, sobrepondo-me à 

direção que privilegia a historiografia literária. Com isso, procurei 

atender às preferências de acordo com o perfil delineado de cada 

turma como se pôde verificar na seção de análise conclusiva dos 

dados do último capítulo. É certo que houve textos/autores que 

não despertaram a curiosidade/prazer nos alunos, como, por 

exemplo, ocorreu em relação a José Saramago. Nesse caso, 

respeitei o direito do leitor, apesar das honrarias e da qualidade 

que observo, ao lado de toda a crítica, na narrativa do escritor 

português; 

 

 Partindo da etnografia antropológica de caráter intervencionista 

no registro e desenvolvimento das atividades de campo, procurei, 

como orienta a própria metodologia, tratar os dados capturados 

de forma holística, considerando um sistema de significados 

mediadores entre a ação humana e as estruturas sociais. Para 

atender a isso, procurei descrever o que esteve sob o contexto de 

investigação, atribuindo sentido a cada signo apontado dentro da 

cena discursiva, organizada, posteriormente, como uma teia 
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dentro de uma escala social mais ampla. Em outras palavras, 

caracterizei todos os elementos da minha sala de aula a partir do 

viés das atividades de leitura e escrita propostas, além dos 

próprios depoimentos dos alunos, contidos nos questionários 

aplicados, a partir dos quais foi possível gerar os dados. Com a 

análise cuidada que procurei fazer, torna-se possível, ainda que 

indiretamente, estabeleceu uma relação com outras realidades no 

âmbito educacional, e observar a eficiência das práticas e 

políticas de leituras, a partir do que será possível, num movimento 

contínuo de transformar a realidade cultural do nosso país em 

relação ao tema, ainda em segundo plano dentro das políticas 

públicas de educação. Sabe-se dos incentivos do Governo 

Federal através, por exemplo, de ações do Proler (Programa de 

Incentivo à Leitura), no entanto, é necessário, ainda, 

instrumentalizar quem está na base, na realidade da sala de aula, 

para dar conta de um projeto de vida dos brasileiros; 

 

 Da análise dos textos, é possível depreender o velho cuidado que 

a escola deve ter desde o ensino fundamental com a produção 

escrita do aluno, a qual está cada vez mais comprometida. 

Apesar do desconhecimento das normas ortográficas, muitos 

alunos, por outro lado, no que diz respeito à competência leitora, 

conseguiram se apropriar bem tanto das leituras dos textos que 

motivaram as atividades, quanto das propostas feitas em sala, 

conforme se pode verificar nos textos reunidos no anexo deste 

trabalho. Cumpre informar, ainda, que, na confecção dos textos, 

foi possível averiguar a habilidade dos alunos quanto ao emprego 

de formas gramaticais bastante significativas para a elaboração 

de determinados gêneros discursivos, como foi o caso do 

imperativo e de seus correlatos na produção do gênero lei 

(decálogo); 

 

 Acerca do hábito da leitura, temática tão perseguida por 

professores do vários níveis de ensino, ficou evidente, pela 
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análise dos gráficos que, na verdade, as escolas e, por 

conseguinte, seus professores, têm de, ainda que minimamente, 

no trabalho árduo da sala de aula, apresentar as oportunidades 

aos alunos que, por vezes, só têm da escola a ganhar, o que 

aumenta a responsabilidade social dos docentes brasileiros.  

 

 Com a pesquisa em questão, foi possível, de alguma maneira, ir 

de encontro ao senso comum que alimenta, como uma espécie 

de dogma fossilizado, a informação de que o brasileiro não lê. 

Talvez não leia os clássicos que desejamos. Todavia, dentro de 

uma concepção semiótica de leitura, brasileiro, como indicam os 

dados, lê jornal, revista, quadrinhos, diversos textos que circulam 

na internet, receitas, horóscopos, santinho, conta de telefone, 

carta pessoal, Bíblia etc. Por fim, o brasileiro lê o mundo através 

do código verbal ou não verbal, o que não nos isenta de estarmos 

diariamente como atuantes nos programas de leitura do país. 

 

Por toda discussão, pretendo oferecer à comunidade acadêmica 

subsídios que incitem no mesmo incômodo que mobilizou Severino, o retirante 

cabralino, da seca em que me encontrava. Espero, com isso, que professores 

de todos os níveis se sintam motivados com mais uma voz que a eles se 

coaduna em nome do crescimento político e cultural das escolas brasileiras. 

Tudo se seguirá por causa da leitura. 
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