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―...uma das coisas que aprendi é que se deve viver 
apesar de. Apesar de, se deve comer. Apesar de, 
se deve amar. Apesar de, se deve morrer. Inclusive 
muitas vezes é o próprio apesar de que nos 
empurra para a frente. Foi o apesar de que me deu 
uma angústia que insatisfeita foi a criadora de 
minha própria vida.‖  
 
 
In: LISPECTOR, Clarice. Uma aprendizagem ou o livro dos prazeres. 
Rio de Janeiro: Rocco, 1998. 
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RESUMO 

 

 

 

 

UMA (DES)APRENDIZAGEM OU O LIVRO DOS (DES)PRAZERES 
A DRAMATIZAÇÃO E A PROBLEMÁTICA DA EDUCAÇÃO LITERÁRIA NO ENSINO MÉDIO 

 

Tiago Cavalcante da Silva 

Orientador: Professor Doutor Roberto Ferreira da Rocha. 

 

 

 

Em virtude da problemática que se verifica no ensino-aprendizagem de Literatura no 

nível médio, esta pesquisa, ancorando-se em uma perspectiva socioconstrucionista do 

discurso, tem por objetivo verificar i) de que modo os discursos das políticas 

educacionais, de professores e alunos engendram o quadro atual do estudo da arte 

literária ii) e como o desenvolvimento de atividades lúdicas de dramatização de textos 

literários pode motivar os estudantes ao hábito de leitura. Para tanto, realizou-se um 

estudo de caso de cunho etnográfico-intervencionista em uma turma de 3ª série do 

ensino médio de um colégio estadual do município do Rio de Janeiro. 

 

Palavras-chave: literatura – ensino – dramatização. 
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ABSTRACT 

 

 

 

 

UMA (DES)APRENDIZAGEM OU O LIVRO DOS (DES)PRAZERES 
A DRAMATIZAÇÃO E A PROBLEMÁTICA DA EDUCAÇÃO LITERÁRIA NO ENSINO MÉDIO 

 

Tiago Cavalcante da Silva 

Orientador: Professor Doutor Roberto Ferreira da Rocha. 

 

 

 

Due to the problematic aspects that concern the teaching-learning of literature in high 

school, this research, being based on a social and constructionist discourse 

perspective, aims to verify i) in what sense the educational political discourses from 

teachers and students engender the current framework of the study of literary art ii) and 

how the development of dramatic ludic activities of literary texts can motivate the 

students into the habit of reading. Thus, an ethnographic-interventionist case study was 

held in a high school class of the third grade at a state school in the city of Rio de 

Janeiro. 

 

Key-words: literature – teaching – dramatization. 
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―O mundo inteiro é um palco, todos os homens 
e mulheres não passam de atores. Têm suas 
entradas e saídas e um homem em seu tempo 
representa muitos papéis [...]‖ 
 

(Shakespeare) 

 
 
 

―Ah, milhares de pessoas tem medo de 
prolongar-se pelo menos um pouco mais 
nessa coisa desconhecida que é sentir-se e 
preferem a mediocridade.‖ 
 

(Clarice Lispector) 
 
 
 

―Não é no silêncio que os homens se fazem, 
mas na palavra.‖ 

(Paulo Freire) 
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0. PRÓLOGO: 

 
Senhoras e senhores, respeitável público!  

Imaginem se, um dia, por uma inexplicável razão, algum de vós fosse alçado 

ao espaço e se visse na companhia das estrelas! Tenho certeza de que, como alguém 

que se espanta diante do espelho, logo perceberiam, em cada uma delas, o brilho que 

ergue morada nos olhos de um expectador quando se abrem as cortinas e lhe é 

revelado, no grande teatro do mundo, o espetáculo da vida. ―O mundo inteiro é um 

palco, todos os homens e mulheres não passam de atores. Têm suas entradas e 

saídas e um homem em seu tempo representa muitos papéis‖ 1. 

 Dentre os mais distintos cenários que, a todo momento, constroem-se a nossa 

volta, quando trocamos o figurino e mudamos de fala, esta pesquisa decidiu-se por 

aquele constituído de carteiras, quadro-negro e giz: a sala de aula. A luz do holofote 

principal incidirá sobre a problemática da educação literária no ensino médio, haja 

vista que, embora não raro a literatura constitua um testemunho de que ―Talvez o 

mundo não seja pequeno/ Nem seja a vida um fato consumado‖ 2 – já que, como 

disciplina, tem o poder de ampliar a visão de mundo dos alunos –, sua presença na 

grade curricular do ensino médio mostra-se bastante problemática. Vítima do descaso 

das políticas educacionais, da má-formação e/ou o desestímulo de grande parte do 

corpo docente e do desinteresse da maioria dos estudantes, o ensino de Literatura, 

talvez como nunca, enfrenta uma aguda crise neste início de século.  

 

 0.I. As políticas educacionais: 

 De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional Nº 

9.394/1996 (LDB), a finalidade da educação é ―[...] o pleno desenvolvimento do 

educando, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o 

trabalho.‖ 3 Ademais, segundo ainda a LDB, seria de responsabilidade das instituições 

escolares promover o ―[...] acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e 

da criação artística, segundo a capacidade de cada um.‖ 4 Quando, porém, nosso 

holofote se incide sobre o palco da realidade educacional brasileira, observa-se que há 

inúmeras e, em alguns casos, quase intransponíveis pedras no meio do caminho que 

une teoria e prática.    

 

                                                 
1
 In: SHAKESPEARE, William. A vida. In: ________. Obra Completa. Tradução de F. Carlos de Almeida 

Cunha Medeiros e Oscar Mendes. Rio de Janeiro: Nova Aguilar, 1988. Volume 2. pp. 526-527. 
2
 BUARQUE, Chico. Cálice. BUARQUE, Chico e GIL, Gilberto [compositores]. In: BUARQUE, Chico. 

Perfil. Manaus: Som Livre; Globo Universal, 2003. 1CD (66min15s). Faixa 7.  
3
 In: SAVIANI, Demerval. A nova lei da educação: trajetórias, limites e perspectivas. 8ª ed. Campinas, SP: 

Autores associados, 2003, pp. 163-188. 
4
 Idem. 
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O abismo entre as políticas educacionais e a realidade vivenciada por aqueles 

que decidiram se lançar pelos insólitos (des)caminhos da educação é incomensurável. 

Volvendo nosso olhar para a situação dos colégios estaduais do Rio de Janeiro, por 

exemplo, onde minha pesquisa foi realizada e onde se encontra a maior parte do 

ensino médio – segmento em que a Literatura compõe, ou deveria compor, a grade 

curricular –, arvora-se diante de nós um doloroso e merencório ―quadro-negro‖.  

Professores trabalham em troca de salários baixíssimos, que não dão conta nem de 

suprir as necessidades humanas básicas. Para se ter uma idéia, a remuneração atual 

paga pelo Governo do Estado ultrapassa pouco mais de um salário mínimo5. A maioria 

das escolas, por seu turno, funciona em prédios com parca infra-estrutura. Não raro, 

faltam instrumentos basilares de sala de aula, como giz e apagador, por exemplo. 

Pensar em bibliotecas e laboratórios em que os alunos pudessem experimentar aquilo 

que em teoria aprendem seria uma atitude, na melhor das hipóteses, utópica.  

Como, portanto, cumprir o papel que as políticas educacionais atribuem à 

escola num contexto tão desalentador? Como despertar em nossos alunos o desejo 

pela construção do conhecimento em uma realidade que volta seus esforços 

justamente na direção contrária: a de desvalorização do poder transformador que 

adquirimos por meio da formação intelectual? Como preparar nossos discentes para o 

exercício da liberdade e da cidadania se nós mesmos, professores, não podemos 

exercer nosso papel de cidadãos, na medida em que não temos nossos direitos 

respeitados? Essas são questões com que, a todo momento, deparamo-nos ao 

debruçarmo-nos sobre os problemas que envolvem a realidade educacional brasileira. 

 Incidindo, agora, nossa luz sobre uma parte específica do palco – a do ensino 

de Literatura –, observamos que a ação dos atores é condicionada pelo cenário maior 

e limitador da problemática do ensino no país. Nos Parâmetros Curriculares Nacionais 

do Ensino Médio (PCNEM, 1999), a disciplina perdeu sua independência, passando a 

constituir, juntamente com os estudos de Língua portuguesa e Redação, a unidade de 

―Linguagens, códigos e suas tecnologias‖.  

Tal área mostra-se, conforme os postulados dos PCNEM, indispensável e 

basilar à formação do aluno, haja vista a natureza transdisciplinar da linguagem – 

sistema simbólico por meio do qual construímos os saberes em Química, Matemática, 

História, Informática. Segundo o texto do documento, ―[...] a linguagem é humana e, tal 

como o homem, destaca-se pelo seu caráter criativo, contraditório, pluridimensional, 

múltiplo e singular a um só tempo.‖ 6 Linguagem entendida aqui também de modo 

amplo e complexo, como prática social, como construtora de realidades e vinculada às 

                                                 
5
 http://www.governo.rj.gov.br/noticias_interior.asp?N=5854. 

6
 PCNEM, 1999: 125. 
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mais distintas inovações tecnológicas que presenciamos no cotidiano do mundo 

contemporâneo: 

As novas tecnologias da comunicação e da informação permeiam 
o cotidiano, independente do espaço físico, e criam necessidades 
de vida e convivência que precisam ser analisadas no espaço 
escolar. A televisão, o rádio, a informática, entre outras, fizeram 
com que os homens se aproximassem por imagens e sons de 
mundos antes inimagináveis. 

[...] 

A mais nova das linguagens, a Informática, faz parte do cotidiano e 
do mundo do trabalho. Vive-se o mundo da parabólica, dos 
sistemas digitais, dos satélites, da telecomunicação. Conviver com 
todas as possibilidades que a tecnologia oferece é mais que uma 
necessidade, é um direito social. 

7
 

 

Como se observa, em princípio, os postulados advogados pelos PCNEM 

constituem uma visão muito coerente sobre o papel interativo e social da linguagem no 

mundo atual. Sendo a língua dialógica por natureza, a junção dos estudos de 

Literatura aos de Gramática e Produção textual é por demais producente. Entender os 

mecanismos discursivo-textuais por que se rege a composição de uma obra literária é 

sobremaneira indispensável à construção do sentido do que se lê. No entanto, quando 

nos dispomos a avaliar alguns materiais didáticos da área, constatamos que o 

tradicionalismo é sempre privilegiado, um tradicionalismo que, pela experiência em 

sala de aula, sabemos ser incontornavelmente fadado ao fracasso. Observemos, 

abaixo, o capítulo destinado à poesia romântica brasileira extraído de um livro 8 de 

grande circulação nas escolas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
7
 Idem, ibidem: 132-4. 

8
 Não se citará aqui qual seja o livro por questões éticas. 
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 Figura 1: capítulo de livro didático sobre poesia romântica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2: exercícios de Literatura de livro didático. 
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Como se verifica, o capítulo inicia-se com o poema ―Cântico do calvário‖, de 

Fagundes Varela. Logo após, na página seguinte, há uma proposta de atividades 

intitulada ―Estudo do texto‖. Observemos as questões elaboradas: 

 

 

 

 

 

 

 

É notável a superficialidade do exercício de número 1, que apenas exige do aluno um 

trabalho quase que mecânico de identificação das metáforas. A segunda pergunta, 

embora um pouco menos superficial, solicita do aluno apenas o trabalho de definir o 

nome da característica romântica expressa por meio do uso das expressões 

metafóricas. Está claro que, pela forma como a questão fora elaborada, não há 

necessidade alguma de o discente dialogar com o texto para respondê-la. Se ―a 

linguagem metafórica veicula emoções intensas‖, logo, a característica romântica que 

deve constar no poema é a da exacerbação da sentimentalidade, como o próprio livro 

define. O exercício três, por seu turno, cobra a ativação dos conhecimentos de mundo 

do aluno e, em princípio, a leitura do poema propriamente dito; entretanto, esta é uma 

atividade também superficial, na medida em que somente pela leitura do título e da 

dedicatória, é possível se chegar ao sentido do termo ―calvário‖, sem precisar um 

mergulho mais profundo no texto de Fagundes Varela: 

 

 

 

Além disso, ainda se verifica que os autores do livro se utilizaram apenas de um 

fragmento do poema. Ora, se o texto é uma unidade de sentido e suas partes só 

assumem significação no diálogo com o todo (Fiorin, 1996), o uso de textos 

fragmentados limita/reduz as possibilidades de leituras do texto literário.  

 Abaixo da sessão ―Estudo do texto‖, verifica-se uma pequena biografia de 

Fagundes Varela, a qual dá conta, sobretudo, da vida do autor, do nome de suas 

principais produções e de rótulos pré-fixados a sua obra – elementos que, 

indubitavelmente, não apresentam maior relevância para a construção do sentido de 

seus poemas e reduzem as múltiplas possibilidades de leitura que o texto literário 

suscita.  
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  A parte seguinte do capítulo destina-se à Gramática pura e simples, sem se 

estabelecer nenhum vínculo entre o que se trabalhou na sessão anterior, dedicada à 

Literatura, e o novo conteúdo abordado: 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3: abordagens de questões gramaticais de livro didático. 

 

 

Observe-se que a preocupação basilar do livro é tão-somente prescrever as 

regras de uso dos pronomes indefinidos segundo a norma padrão. Insere-se um 

pequenino texto sobre o racismo na história do Brasil, sem se relacionar seus 

aspectos discursivo-pragmático-ideológicos com o que se fala acerca dos pronomes. 

Esquece-se, totalmente, o poema ―Cântico do calvário‖ e abre-se uma nova sessão 

sem nenhum vínculo com os aspectos literários trabalhados na anterior.   

Por fim, a última parte do capítulo, dedicada à Redação – entendida aqui não 

como um processo constante de (re)escritura, mas um produto (Antunes, 2003), como 

evidencia o próprio nome dado à atividade –, traz como tema uma proposta da Unesp 

que nada tem a ver com o que se trabalhou nas páginas anteriores: 
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Figura 4: proposta de redação de livro didático. 

 

O tema ―Já não há mãos dadas no mundo‖, verso extraído do poeta modernista 

Carlos Drummond de Andrade, parece brotar do vazio. O livro, por sua vez, ainda não 

apresenta nenhuma atividade que discuta e motive o aluno a produzir seu texto, cujo 

gênero, aliás, não é sequer mencionado, como se a Redação fosse uma espécie de 

entidade abstrata que se manifesta da mesma maneira sempre, a despeito da 

situação, dos interlocutores (co-construtores), dos objetivos, do domínio discursivo – 

do gênero, enfim. Abaixo da proposta, ainda verificamos inúmeras questões de 

vestibulares – prova de que o livro busca atender à demanda dos possíveis concursos 

a que os alunos venham a se submeter, despreocupando-se, assim, com o principal 

objetivo do ensino de línguas: a formação de alunos-leitores-cidadãos críticos, e não 

seres puramente adestrados para passarem no vestibular, por exemplo. 

 Sobre essa falta de diálogo entre áreas interdependentes e que se co-

constroem, como a Língua, a Literatura e a Produção textual, asseveram os PCNEM:  

A disciplina na LDB nº 5.692/71 vinha dicotomizada em Língua e 
Literatura (com ênfase na literatura brasileira). A divisão repercutiu 
na organização curricular: a separação entre gramática, estudos 
literários e redação. Os livros didáticos, em geral, e mesmo os 
vestibulares, reproduziram o modelo de divisão. Muitas escolas 
mantêm professores especialistas para cada tema e há até mesmo 
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aulas específicas como se leitura/literatura, estudos gramaticais e 
produção de texto não tivessem relação entre si.

9
 

 

 Portanto, cerro fileiras com os PCNEM e julgo que sua proposta dialógica para 

a área de línguas mostra-se bastante producente. Entretanto, quando nos debruçamos 

mais sobre o assunto, verificamos que, devido à falta de investimento das políticas 

educacionais na promoção de um ensino de qualidade – visto não haver notícia de 

cursos de atualização que tenham preparado os docentes para trabalhar as disciplinas 

sob este novo conceito –, parece que, ao fundirem-se tais cadeiras, visou-se, em 

verdade, a um barateamento de mão-de-obra, já que apenas um professor, ao invés 

de três, passou a ministrar as aulas de Língua portuguesa, Produção de texto e 

Literatura. Deste modo, verifica-se, mais uma vez, a presença de um fosso profundo 

entre o que se defende na teoria e o que, de fato, ocorre na prática de sala de aula.   

 

 0.II. A má-formação e/ou desestímulo do corpo docente: 

Somado a este problema, apresenta-se a má-formação e/ou o desestímulo do 

corpo docente. Muitos professores, calcados numa metodologia arcaizante e sem 

objetivos devidamente traçados, acabam por confundir ensino de Literatura – que 

pressupõe o trabalho com o texto literário propriamente dito, explorando-se sua 

composição estética, social, ideológica – com o ensino puro e simples de gramática ou 

história literária.  

Talvez por falta de um aparato teórico maior que subjaza a sua prática de 

trabalho com textos literários, muitos docentes acabem enveredando por análises 

superficiais das obras trabalhadas em sala – quando as obras são levadas à sala de 

aula –, enfocando apenas seus aspectos gramaticais e as utilizando somente como 

pretexto para o ensino da norma padrão (Cavalcante et alii, 2005;2006). Anula-se, 

assim, a principal função do texto literário, qual seja: abrir caminho por entre as 

veredas de um mundo outro, que permita aos alunos uma ampliação de suas 

concepções sobre a realidade e si mesmos; instigar sua prática questionadora; 

desenvolver seu aparelho cognitivo, haja vista a especificidade da linguagem literária, 

que requer um leitor atuante, crítico, capaz de perceber as entrelinhas, os não-ditos e, 

assim, construir os possíveis sentidos do texto.  

Em detrimento de listas intermináveis de autores e períodos literários – que, em 

verdade, tornam-se uma espécie de ―camisa-de-forças‖ e limitam os (des)caminhos 

por que o leitor pode errar no jogo de construção de significados –, é preciso que se 

trabalhe em favor de uma leitura viva, que leve os discentes a perceberem que a 

                                                 
9
 Idem, ibidem: 137. 
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literatura não está, de modo algum, desvinculada de sua realidade. Ler literatura é se 

lançar numa viagem enriquecedora, que nos permite vivenciar a alteridade, entrar em 

contato com outros ―eus‖ cuja persona pode nos legar inomináveis experiências. 

Nesse sentido, Jouve (2003: 94 e 131) advoga: 

[...] Uma das experiências mais emocionantes da leitura consiste 
em proferir mentalmente idéias que não são nossas. [...] 

Essa interiorização do outro – é fácil admiti-lo – perturba 
tanto quanto fascina. Ser quem não somos (mesmo para um 
tempo relativamente circunscrito) tem algo de desestabilizante. O 
leitor, transformado em suporte, em uma tela na qual se realiza 
uma experiência outra, vê mudar as marcas de sua identidade. 

 
Quando é confrontado com a diferença, e não com a semelhança, 
o sujeito tem a possibilidade, graças à leitura, de se redescobrir. O 
interesse do texto lido não vem mais então daquilo que 
reconhecemos de nós mesmos nele, mas daquilo que aprendemos 
de nós mesmos nele.    

   

A esterilidade do trabalho puro e simples com as características dos períodos 

literários, a biografia dos autores e os principais rótulos de suas obras evidencia-se, 

por exemplo, quando se tenta inutilmente encaixar, a qualquer preço, um autor como 

Machado de Assis nos postulados da escola realista. Como dizem a maior parte dos 

livros didáticos, o Realismo apresenta, como principais traços, o objetivismo, a 

preocupação de reproduzir do modo mais fiel possível a realidade, o espírito científico, 

as verdades prontas e absolutas, alcançadas por meio de trabalhos empíricos. Todas 

essas características, porém, desabam, como uma casa alicerçada sobre a areia, 

quando se lê, só para citar um exemplo, Dom Casmurro. Apenas o fato de o livro 

terminar com uma dúvida já mostra como Machado subverte a escola literária a que se 

encontra preso tão-somente pela cronologia. O ―Bruxo do Cosme Velho‖, ao se utilizar 

de um narrador como Dom Casmurro, atordoado, problemático, mal-resolvido consigo 

mesmo e perseguido por questionáveis-certezas, deixa patente que sua genialidade 

transcende qualquer rótulo que desejem lhe conferir.  

Ensinar Literatura – se é que este verbo mostra-se coerente, já que se está 

falando sobre uma manifestação artística cuja própria natureza repele uma didatização 

– deve ensejar preocupações outras, que se desprendam das questões gramaticais 

por si mesmas e de uma historiografia-camisa-de-força-literária.  

 

Ensinar literatura não é apenas elencar uma série de textos ou 
autores e classificá-los num determinado período literário, mas sim 
revelar ao aluno o caráter atemporal, bem como a função simbólica 
e social da obra literária. [...] É essa integração entre o texto 
literário e a dimensão social que a escola poderia mostrar aos 
alunos. Estes deveriam perceber as possibilidades de significação 
que o texto literário permite, como objeto artístico polissêmico que 
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transgride convenções e envolve o leitor num jogo de descobertas 
e redescobertas de sentidos.

10  
 

 A abordagem tradicionalista da leitura (literária) em sala de aula, utilizada a 

pretexto do estudo de regras gramaticais ou sob os discutíveis rótulos dos estilos de 

época, tem contribuído apenas para a formação de não-leitores, como comprovam os 

dados do SAEB (Sistema de Avaliação do Ensino Básico), que avaliou o índice de 

proficiência em Língua portuguesa de alunos de todo o Brasil entre os anos de 1995 e 

2005. Observem-se, abaixo, os resultados, referentes às habilidades de leitura e 

produção textual dos alunos11: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5: resultados do SAEB de Língua portuguesa (média entre 1995 e 2005). 

 

Detendo-nos apenas nos resultados do ensino médio, cuja grade curricular é (ou 

deveria ser) composta também pela Literatura, verifica-se que a proficiência de leitura 

e escrita dos alunos decaiu a cada ano, indo de 295 em 1995 para 258, em 2005. 

                                                 
10

 Martins, 2006: 91. 
11

 Disponível em: www.inep.gov.br/download/saeb/2005/SAEB1995_2005.pdf. Acesso em 08/08/2008, às 
22h39min. 

http://www.inep.gov.br/download/saeb/2005/SAEB1995_2005.pdf.%20Acesso%20em%2008/08/2008
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A má-formação do professorado ainda se encontra ligada a e condicionada 

diretamente pelos próprios critérios de avaliação utilizados nos concurso realizados 

para o magistério. A prova de Língua portuguesa/Literatura aplicada pela Secretaria de 

Estado de Educação do Rio de Janeiro no início de 2008 é reveladora do tipo de 

professor e de ensino que o sistema educacional busca. As questões, em sua maioria, 

cobram do candidato apenas a capacidade de domínio das regras gramaticais e, 

quando muito, das características de um determinado estilo de época. A questão 

abaixo é apenas uma, dentre várias, que revela de modo claro a visão que se tem do 

texto literário como pretexto para o ensino puro e simples de regras gramaticais que 

em nada contribuem para a construção do sentido daquilo que se diz. Basta observar: 

  

 

 

 

 

 

 

Retira-se um verso qualquer do ―Poema de necessidade‖, de Carlos Drummond de 

Andrade, para se classificar os substantivos de que ele se compõe. O todo do qual o 

trecho faz parte é dispensável, haja vista que o que interessa não é uma análise 

profunda do discurso literário drummondiano, mas sim o domínio de nomenclaturas 

que de nada servem à significação do texto. Natural é que a maioria dos docentes 

reproduza esse modelo estéril em suas aulas e, dessa forma, afastem cada vez mais 

seus alunos das obras literárias estudadas. 

 Diante desse quadro, muitos professores afirmam que é impossível mudar suas 

práticas pedagógicas, haja vista que seu trabalho condiciona-se pelos exames 

vestibulares. Nesse sentido, podemos dizer, consoante assevera Zilberman (1991: 

134-5), que a única razão por que a Literatura ainda permanece no ensino médio é o 

vestibular: 

Com efeito, nada, a não ser o vestibular, explica a presença da 
literatura no segundo grau, desde que se aceleraram as mudanças 
em sua organização. Por sua vez, justifica-se porque constar do 
vestibular significa o apelo à outra modalidade de pragmatismo e 
imediatismo enquanto condição de garantir a permanência da 
disciplina no currículo. 
O vestibular, de cujo programa invariavelmente a literatura faz 
parte, converte-se no limite e na razão de ser do ensino daquela. 
[...] 
O vestibular também determina a perspectiva com que a literatura 
é estudada. Privilegia a ótica histórica e evolucionista, apoiando-se 
na bibliografia de tipo historiográfico; enfatiza o estudo da literatura 
brasileira, tendo, aos poucos, abandonado a literatura portuguesa, 
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em outras décadas mais freqüentes nos exames; e dá maior peso 
a autores do passado sobre os do presente, embora possam 
aparecer esporadicamente movimentos no sentido da valorização 
do escritor contemporâneo e/ou local. 

 

Reduz-se, assim, o papel da literatura como uma manifestação artística 

(trans)formadora, capaz de levar o indivíduo-aluno, conforme já afirmei, a uma outra 

percepção de si e do mundo em que vive e atua. Nessa medida, Martins (op. cit.: 94) 

acrescenta: 

[...] o aluno estuda a literatura para ―passar no vestibular‖, sem 
compreender o fenômeno literário à luz de uma perspectiva mais 
ampla que considere a natureza interdisciplinar da leitura literária, 
a função social da literatura como um meio de conhecer o universo 
transfigurado, reinventado no texto. 

 

   

Somado a esse problema da má-formação do professorado, que se verifica em 

suas escolhas e práticas pedagógicas discutidas anteriormente, observa-se que, seja 

em escolas públicas, seja em escolas privadas, muitos docentes, trabalhando em troca 

de salários baixíssimos e contando com parca infra-estrutura (principalmente no que 

respeita ao material que deveria ser utilizado em sala de aula, isto é, as obras literárias 

propriamente ditas) e com o desinteresse dos alunos, acabam por desacreditar em 

seu papel como educadores literários e no poder transformador da disciplina que 

ministram.  

Como, no contexto social que já expus, os professores de Literatura podem 

realizar um trabalho produtivo, que desperte o interesse dos estudantes pela 

disciplina? Trabalhar as três áreas (Língua portuguesa, Literatura e Produção de texto) 

em conjunto exige estudo, dedicação na preparação das aulas, o que, por sua vez, 

demanda dos docentes um tempo de que estes não dispõem, já que, na maioria das 

vezes, têm de trabalhar em diversas escolas para garantir uma vida digna. Assim, para 

além daqueles profissionais que apresentam, de fato, falhas graves em sua formação 

acadêmico-pedagógica, ainda temos aqueles cuja formação se prejudica ao longo da 

carreira por não terem tempo de se atualizar, de estudar, de ler – paradoxo para 

profissionais da linguagem. O problema da má-formação é ainda agravado pelo 

desestímulo que muitos docentes sentem diante de alunos que, por diversos motivos, 

em sua maior parte, não percebem o sentido edificante dos estudos e desvalorizam a 

figura do professor, agredindo-os moral e fisicamente, inclusive. 

Em 2007, o cineasta João Jardim, diretor do documentário Pro dia nascer feliz, 

desvelou aos olhos do grande público a amarga realidade em que se encontra o 

sistema educacional nas mais distintas regiões do país. Em entrevista ao cineasta, 

Celsa, professora de Literatura do Colégio Estadual Parque Piratininga II, localizado 
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em Itaquaquecetuba, São Paulo, leva-nos, por meio de sua crua fala, a uma profunda 

reflexão sobre a problemática vivenciada pelos professores. Vale a reprodução integral 

do depoimento-desabafo: 

Eu acho que ser professor e tá envolvido mesmo com a profissão, 
com eles, com os alunos e tal é uma carga física e emocional 
muito grande, é mais do que o ser humano pode suportar, porque 
é muito psicológico, sabe... eu tenho que fazer terapia uma vez por 
mês, eu tenho que ir no psiquiatra, porque você se envolve com os 
problemas sociais deles e nem sempre você tem um retorno. Às 
vezes, você entra numa sala de aula e você é mal recebido porque 
o professor ainda é visto pela maioria dos alunos como o inimigo, 
né... A falta acontece por isso... às vezes, é... puxa vida... você 
estudou, você tá lá e tal numa sala de aula e o cara manda você 
tomar naquele lugar... então é complicado lidar com essa situação, 
sabe...  

 

E continua: 

O papel do professor na sociedade, ele é muito importante, só que 
ninguém dá essa importância; então, quando você abandona o 
profissional, ele tende a deixar para lá... sabe... eu acho que o 
professor, ele perdeu a dignidade, na verdade... a gente não tem 
dignidade pra trabalhar, você tem que aceitar muitas coisas dentro 
da sala de aula e isso vai deixando você com o espírito cada vez 
mais pobre, o Estado deixa tudo muito jogado, sabe... não tem 
ninguém ali pra falar pra você: ―Olha, mas você tá dando essa aula 
e tal, como que tá sendo?‖ Maquia-se muito as coisas, sabe... 
então, de repente não vou dar nota vermelha porque... porque vou 
ter que fazer um documento falando por que eu dei a nota 
vermelha pro indivíduo; então, pra não ter esse trabalho, ah, põe 
uma nota azul lá, passa o infeliz. Tá todo mundo cansado de ouvir 
quais são os problemas da educação, mas ninguém faz nada.

12
 

 

Como, então, continuar atuando num sistema que não valoriza a figura sem a 

qual ele não se move, o professor? Como lidar com alunos para os quais não estamos 

preparados? Como reagir e enfrentar a violência (simbólica e real) e o descaso 

daqueles a quem nos destinamos educar, a fim de torná-los cidadãos, seres humanos 

melhores? Como trabalhar a Literatura e potencializar sua função 

reveladora/transformadora em um contexto tão problemático? Pelo menos uma 

primeira resposta podemos arriscar: a escola, nos moldes de hoje, não cumpre mais o 

papel de educar a juventude, com a qual se encontra em descompasso; portanto, 

outras formas de trabalho devem ser buscadas. Nessa medida, comenta Suzana, 

diretora do Colégio Estadual Levi Carneiro, São Paulo, em depoimento também ao 

documentário Pro dia nascer feliz, de João Jardim: 

Eu não acredito mais na escola nos moldes em que ela existe, 
sabe... na função que ela tem... acho que ela tinha que ser 

                                                 
12

 In: PRO dia nascer feliz. Direção: João Jardim. Produção: Flávio R. Tambellini e João Jardim. 
Documentário. Rio de Janeiro: Tambellini Filmes e Globo Filmes, c2007. 1DVD (88min), widescreen, 
color. 
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repensada, porque a gente tá vivendo numa escola do século 
passado, né... Ela não cumpre mais a sua função. Hoje, aí fora tá 
muito mais interessante, tem muito mais informação. 
 
Acho que o professor tá bem preparado, só não tá preparado pra 
esse tipo de aluno, entendeu? Pra ser agredido, violentado, 
desrespeitado diariamente – isso é que ele não tá preparado. Ele 
sai desgostoso, ele sai desanimado, ele se desmotiva, né... e aí 
sim a aula dele vai ficando ruim, né... ele vem desmotivado pra 
escola, então... é um ciclo. 

13
 

 

 Está claro que, frente a um cenário tão desconcertante, qualquer proposta de 

solução pode apresentar-se redutora, haja vista que os problemas verificados em sala 

de aula hoje são o reflexo de uma sociedade também em desconcerto nos mais 

diversos aspectos: econômico, político, ético. Contudo, pensando na atuação de nossa 

protagonista – a Literatura –, urge que novas metodologias de ensino sejam 

desenvolvidas, com vistas a se tentar, por meio do discurso literário, romper com a 

barreira entre o que os professores almejam e os alunos (não) querem.  

 

0.III. O desinteresse dos alunos: 

 Nascidos numa era marcada pelo predomínio da imagem, do som, da 

velocidade de informações, do imediatismo e do descartável, os discentes não 

conseguem perceber o valor que as Letras e, por conseqüência, a arte literária podem 

arrogar as suas vidas. Nesse sentido, Rocco (1981: 4), já no início da década de 

oitenta, indaga-se: ―Se o texto literário divide agora as atenções com os outros 

veículos de comunicação, saindo inclusive muito prejudicado dessa concorrência, 

como chegar até ele?‖. 

 Conforme postulam os PCNEM, incorremos num equívoco ao fecharmos os 

olhos para a realidade em que nossos discentes vivem. Não é mais possível 

trabalharmos a Literatura em sala de aula de modo puramente tradicional. É 

importante que nos utilizemos das novas tecnologias a nosso favor, promovendo 

atividades lúdicas por meio da Internet, da TV, da Música, do Teatro, para tentarmos 

atingir nossos alunos – atualmente, muros surdos e refratários – e levá-los a 

encontrar/construir, dentro de si, o gosto pela leitura literária, a qual, desse modo, 

começará a fazer parte de suas vidas: 

As novas tecnologias vêm requere uma postura diferente em face 
da literatura. O ensino de literatura, como qualquer outra forma de 
ensino-aprendizagem, precisa estar atrelado ao contexto das 
novas ferramentas tecnológicas. No contexto atual, marcado pela 
cibercultura [...], a literatura busca caminhos para se adaptar à era 
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 Idem. 
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dos recursos eletrônicos e da hipermídia, para não perder espaço 
diante de outras formas atrativas de comunicação.

14
 

  

O distanciamento dos alunos em relação à Literatura ainda se dá pela 

escolarização desta, que, não raramente, limita o prazer que o leitor pode experienciar 

a partir da fruição estética de uma leitura despreocupada com listas de características, 

avaliações, fichas de leitura. Além disso, a visão preconceituosa de muitos professores 

sobre que obras trabalhar em sala de aula também contribui para o afastamento dos 

discentes diante de textos canônicos que, em alguns casos, apresentam-se bastante 

apartados da realidade que os alunos vivenciam. Assim, é importante se ―Incentivar o 

trabalho com textos clássicos e contemporâneos, reavaliando-se a produção de 

autores que, muitas vezes, não são enquadrados no cânone literário, mas cuja 

produção literária foi representativa de uma época.‖ 15 Em suma, ―o papel da literatura 

precisa ser cuidadosamente avaliado, a fim de garantir o espaço da leitura literária 

nesse novo contexto.‖ 16  

 

 0.IV. Questão de pesquisa: 

Nesse sentido, referindo-se à visão pela qual, não raras vezes, enxerga-se a 

obra literária como uma entidade etérea e inalcançável, Certeau (1999: 266) indaga-

se: ―De onde nasce então a muralha da China que circunscreve um ‗próprio‘ do texto, 

que isola do resto a sua autonomia semântica, e que faz dela a ordem secreta de uma 

‗obra‘? Quem eleva essa barreira que constitui o texto em ilha sempre fora do alcance 

para o leitor?‖ 

A esta indagação, somo a minha: De que maneira, um professor de ensino 

médio pode despertar o interesse de seus alunos pela leitura literária – já que, para 

eles, os textos lidos em sala de aula mostram-se tão distantes de sua própria realidade 

–, levando-os a pensar que ―Livros são papéis pintados com tinta‖ e que ―Estudar é 

uma coisa em que está indistinta/ A distinção entre nada e coisa nenhuma‖17? 

Em pesquisa sobre o ensino de Literatura no final da década de 1970, a 

professora e pesquisadora da Universidade de São Paulo (USP) Maria Tereza Fraga 

Rocco (op. cit.) aponta o uso da dramatização como uma possível atividade de leitura 

capaz de despertar o interesse dos estudantes pelo texto literário. O trabalho de 

Rocco conta com entrevistas de vários teóricos da área, dentre eles os também 

                                                 
14

 Martins, op. cit.: 97. 
15

 Id., ib.: 98. 
16

 Idem. 
17

 In: PESSOA, Fernando. Liberdade. In: ________. Poemas escolhidos. Rio de Janeiro: O Globo, 1997. 

p. 178.  
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professores e pesquisadores da Escola de Comunicação e Artes (ECA) da USP Clóvis 

Garcia e Timoshenko Wehbi.  

Em suas considerações, embora não se aprofundem muito no assunto, tanto 

Garcia quanto Whebi apostam na dramatização como um processo interessante ao 

ensino-aprendizagem da arte literária. O primeiro afirma serem os recursos da imagem 

e do som – presentes no teatro – muito caros aos jovens, uma vez que já vivem numa 

era midiática. Wehbi (apud Rocco, op. cit.: 263), por seu turno, expõe que a 

dramatização aproxima muito mais os discentes do texto, levando-os a reinterpretá-lo 

e, assim, criarem outros sentidos para ele: ―[...] no teatro, as crianças e adolescentes 

reinterpretam um texto, acrescentando muito mais do que está no texto‖.    

Portanto, acredito que, fazendo uso de uma atividade tão lúdica, os alunos se 

interessem mais por ler as obras literárias, além de incitar os colegas que assistem às 

peças a lerem-na também. Souza (2006: 16) afirma que ―Dramatizar significa tornar-se 

outro, outrar-se‖. A dramatização cumpre o papel de levar o aluno a experimentar 

outras vidas por meio do texto literário, tomando, assim, um maior conhecimento sobre 

si mesmo como indivíduo, sobre a própria condição humana e sobre as múltiplas 

possibilidades de vivências que, por uma questão cronológica, não podemos 

experimentar em toda sua plenitude.  

Tal atividade exige do aluno um trabalho de pesquisa muito maior, que o obriga 

a mergulhar no texto e recriar, pelo viés teatral, a mensagem mais abstrata que se 

pode construir sobre a obra lida. É um trabalho que exige uma investigação mais 

ampla do leitor sobre si mesmo (seus conhecimentos de vida, de mundo, de língua), 

sobre o autor (suas concepções estéticas, culturais, ideológicas) e sobre o contexto 

(social, político, cultural, artístico) de ambos. Deste modo, o sentido não se encontra 

no próprio texto, nem no leitor, mas sim no diálogo, na interação entre leitor, texto, 

autor e contexto. A dramatização é, pois, uma perspectiva interacional de leitura 

literária muito enriquecedora, como tentarei sustentar.  

Ademais, assim como, por uma peça de teatro, tenta-se, experimentando a 

alteridade, compreender de modo mais profundo a própria existência humana e o 

sentido de estarmos aqui, buscarei, com minhas palavras, encontrar respostas (ou 

pelo menos caminhos de respostas) para a seguinte indagação: Como, por meio do 

discurso dos PCNEM, dos professores e dos alunos, podem-se entender os fatores 

que concorrem para a problemática da educação literária no nível médio e de que 

maneira, nesse sentido, a dramatização pode constituir um tipo de leitura crítica, que, 

levando os estudantes a pensarem e vivenciarem o texto literário de modo mais 

profundo, desperte neles o interesse pela literatura? 
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0.V. A inserção na Lingüística Aplicada (LA): 

Esta pesquisa insere-se na macroárea da Lingüística Aplicada (doravante LA). 

Os estudos em LA ganham corpo a reboque da Lingüística, na metade do século XX, 

durante a Segunda Guerra Mundial, quando os soldados que participaram deste 

conflito necessitavam de aprender o inglês como língua estrangeira. À época, as 

investigações da área voltavam-se para a descrição lingüística e para o ensino de 

idiomas. Logo, entendia-se a LA como a aplicação de teorias da Lingüística na 

tentativa de resolver os problemas de ensino-aprendizagem verificados em sala de 

aula. Widdowson (1979) postula ser a LA uma área mediadora de investigação que 

busca interpretar os resultados dos estudos descritivos e teóricos da Lingüística como 

uma maneira de revelar sua importância ao professor de línguas.  

 Cavalcanti (1986), por seu turno, expõe que tal perspectiva fora alimentada em 

dois momentos específicos da história da Lingüística: o Estruturalismo, de Saussure, e 

o Gerativismo, de Chomsky (1971). Ambas as abordagens da linguagem enfocam as 

estruturas lingüísticas isoladamente, desvinculadas do contexto de uso. O 

Estruturalismo rompe com a chamada Gramática Tradicional e se utiliza da descrição 

lingüística para a elaboração de materiais didáticos, por exemplo. O Gerativismo, que 

advogava ser as regras gramaticais inatas ao falante, traduzia tais regras – 

alcunhadas transformacionais – em regras de ensino. Havia, portanto, nessa 

perspectiva aplicacionista da Lingüística, o pensamento de que a teoria seria capaz de 

resolver todos os problemas observados no processo de ensino-aprendizagem de 

línguas. Ignorava-se, assim, a possibilidade de a prática em sala de aula alterar 

quaisquer aspectos da descrição teórica. 

 Sobre isso, Moita Lopes (2006) assevera constituir um equívoco o postulado de 

que as teorias lingüísticas, a despeito das concepções de seus pensadores, 

apontariam respostas cristalizadas e irrefutáveis para se ensinar e aprender línguas. 

Mostra o autor que, possivelmente, os conhecimentos dos sujeitos sobre suas práticas 

lingüísticas sejam mais relevantes que teorias desinformadas de aspectos sociais e 

psicológicos que entram em jogo no processo de aprendizagem do idioma e de que a 

Lingüística não consegue dar conta, embora sejam bastante nescessários.  

 No início da década de oitenta, porém, a concepção de LA como aplicação de 

teorias lingüísticas defronta-se com inúmeros críticos. Desta sorte, amplia-se a visão 

sobre a área. A LA começa a ser menos vista sob a sombra da Lingüística. Lança-se 

um novo termo: interdisciplinaridade. Cavalcanti (op. cit.) destaca o surgimento do 

diálogo da LA com outras áreas de investigação, tais como a Psicologia e a 

Antropologia. O procedimento da LA como uma ciência autônoma começa a percorrer 

outros caminhos metodológicos: parte-se da identificação de uma questão de uso da 
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linguagem, seguida de subsídios teóricos em áreas de investigação relevantes, 

empreende-se a análise da questão na prática e se apresentam sugestões de 

encaminhamento para tal questão. Ocorre, deste modo, uma separação maior em face 

da Lingüística, cuja metodologia se centra, geralmente, nas seguintes etapas, 

conforme Cavalcanti (op. cit.): i) interesse por um dado fenômeno lingüístico; ii) eleição 

de uma teoria; iii) coleta de corpus; iv) descrição e análise do corpus; v) volta à teoria 

para confirmá-la ou para propor modificações. 

 Ainda segundo Cavalcanti (op. cit.), há uma ampliação, também, dos contextos 

institucionais para os quais a LA se volta. Deixa-se a sala de aula apenas e abarcam-

se as interações discursivas entre os indivíduos em outros espaços, como o médico, o 

penitenciário, dentre outros. Sendo o discurso a base da construção das organizações 

sociais, é necessário, para compreender as interações ocorridas em tais contextos, 

estudar os eventos lingüísticos que lhe subjazem. Nesse sentido, Moita Lopes (1996a) 

definiria a LA como uma área interdisciplinar de investigação que buscaria, 

fundamentalmente, resolver problemas de uso da linguagem aplicados nos mais 

distintos contextos.  

 Para o mesmo autor (1996b), a LA  ainda se caracterizaria por outros aspectos. 

Trata-se de uma ciência social, uma vez que pesquisa as problemáticas relacionadas 

aos eventos lingüísticos dentro de contextos sociais em que interagem os usuários da 

linguagem (leitores, escritores, simples falantes ou ouvintes). O foco da LA, por seu 

turno, volve-se para o discurso do ponto de vista processual: busca-se entender os 

processos (tipos de competências e procedimentos de interpretação e produção 

lingüística) que definem o ato da interação discursiva. A natureza da área, além de 

interdisciplinar, é mediadora, já que tem por objetivo intermediar o conhecimento 

teórico oriundo de várias disciplinas com o problema de uso lingüístico investigado. A 

LA envolve, ainda, formulações teóricas: elabora seus próprios modelos teóricos, 

colaborando, inclusive, com outras áreas do conhecimento. Por fim, é uma área em 

que tanto o paradigma positivista quanto o interpretativista são utilizados como base 

dos métodos de investigação.  

 Nos últimos anos, entretanto, alguns dos postulados desta segunda fase da LA 

têm sido interrogados e revistos. Em nome do que denomina uma LA Indisciplinar, 

Moita Lopes (2006) advoga ser muito pretensioso o pressuposto de que o objetivo da 

LA centraria-se em resolver problemas de uso da linguagem. A área visaria, antes, a 

problematizar as questões com que o lingüista aplicado se defronta em sua prática, 

criando inteligibilidades, de modo a tentar aduzir possíveis caminhos para se 

resolverem os problemas de uso da linguagem evidenciados no contexto em foco.  
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 Moita Lopes defende esta nova postura tendo em vista as mudanças sociais, 

históricas, políticas e culturais que se desdobram no mundo atual. Levando-se em 

conta que a LA é uma área de pesquisa aplicada, devem-se considerar as 

transformações ocorridas nos contextos de investigação. Nessa medida, Fabrício 

(2006) caracteriza o mundo contemporâneo utilizando-se de termos como 

―desestabilização‖, ―descontrole‖, ―destradicionalização‖ e ―vertigens‖. É, pois, nesta 

realidade em desconcerto que a LA se definirá como uma prática indagadora, que 

interpela o discurso concebendo-o como um sistema construtor dos eventos sociais, 

das interações entre os sujeitos, do mundo, enfim, no qual estes sujeitos atuam. 

Nesse sentido, Pennycook (2006) defende uma abordagem ―mutável‖ e ―dinâmica‖ 

para as questões de linguagem, compreendendo a LA como uma antidisciplina, como 

conhecimento transgressivo, como um modo de pensar e fazer inerentemente 

problematizador. A contemporaneidade repele certezas, verdades absolutas, 

calcificadas, engessadas. Uma LA que se queira Indisciplinar não poderia, assim, 

cegar-se para tais mudanças,  assinalando-se, logo, como uma área de constante 

inquietude, intermitentes perguntas que não visam a resolver problemas, mas a 

problematizá-los, inteligibilizá-los.  

 É importante, ainda, destacar a concepção do sujeito para a LA Indisciplinar. 

Em sua maioria, as pesquisas anteriores na área não atentavam para o indivíduo 

como um ser partido, fragmentado, em perpétuo trânsito. Concebia-se o ser humano 

como homogêneo, esquecendo-se, pois, que seu corpo é, a todo instante, atravessado 

pelos mais distintos componentes identitários. Uma LA Indisciplinar voltará sua prática 

para o entendimento de quem é este sujeito e como o discurso responsabiliza-se pela 

construção de sua(s) indentidade(s). Assim, proliferam na área estudos interessados 

em questões de gênero, raça, etnia, classe e sexualidade, buscando, em sua maior 

parte, desconstruir padrões de ser fossilizados, que tão-somente contribuem para o 

aumento do preconceito e da intolerância diante do outro, diante do que nos é 

diferente.  

Deste modo, advogo a inserção de minha pesquisa em LA pelo fato de ela ter 

como protagonista a linguagem, seja pela natureza da própria disciplina – a Literatura 

–, seja pela própria interação que tal sistema simbólico possibilita entre professor e 

aluno, interação essa por meio da qual se pode tentar compreender – inteligibilizar – 

os fatores que concorrem para a constituição da já aludida problemática no ensino da 

arte literária. Nesta medida, será de suma importância trazer à baila o perfil dos atores 

sociais que atuaram no palco de meu projeto, entendendo-os, assim como o contexto 

socioeducacional em que se inserem, como seres em perpétuo trânsito, em constante 

(re)leituras, (des)concertos, (trans)formações. 
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  Moita Lopez (2004) assevera que o mundo é construído discursivamente, isto 

é, por meio de nossa linguagem. Assim, defendo que, sendo este mundo o palco onde 

se encena o espetáculo da vida, interpretar os eventos discursivos é, talvez, o único 

caminho para se tentar entender os processos interacionais que se encenam em 

tablados como a sala de aula. Deste modo, pretendo, também, com minha pesquisa, 

perceber como o discurso dos PCNEM, dos professores e alunos – revelado pelo que 

diziam durante as aulas e por suas entrevistas – interagem na co-direção do 

espetáculo aqui assistido: o drama no ensino de literatura.  

Mostra-se anacrônica, no mundo atual, a visão realista da linguagem, que a 

encarava inocuamente como mera reprodutora da realidade, desconsiderando seu 

papel socioconstrucionista. O que dizemos sobre nós, os outros e o mundo a nossa 

volta é que nos constrói tais como nos percebemos no plano sensível.   
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NOTA DE ESCLARECIMENTO 

 

É importante deixar claro que optei por um estilo de escrita que foge aos 

padrões do que muitos consideram validamente científico em linguagem (cf. 

Hryniewiewicz, 1999). Borg (1997: 10) mostra que a ―Experimentation with different 

writing strategies is an intrinsic part of the writing in qualitative research‖18.    Postula o 

autor que ―Qualitative reports are thus described as stories [...] and the writer produces 

an affective account through techniques associated more with novelists or ‗new 

journalists‘ than with research report writers‖19 (ib.: 10).  

Entendo que meu trabalho, de linha qualitativa e pertencente à LA – uma 

ciência humana –, deve, por isso, utilizar-se de um estilo de escrita que se aparte de 

toda e qualquer pretensão de apreender uma verdade pronta e acabada sobre um 

fenômeno de modo por demais imparcial e objetivo, o que se poderia refletir em um 

discurso marcado pela indeterminação do sujeito e por um caráter estritamente 

prático.  

Lançando mão da primeira pessoa do singular, assumo plena responsabilidade 

pelo que advogo, na certeza de que, em um trabalho que estuda os processos 

lingüístico-interativos pelos quais se constitui a crise no ensino da literatura – 

linguagem em si mesma artística –, é impossível seguir uma objetividade cega e uma 

postura neutra que, como assevera Chauí (2002), é inerentemente falaciosa em 

qualquer pesquisa. Diz a autora (ib.: 281): ―Quando o cientista escolhe uma certa 

definição de seu objeto, decide usar um determinado método e espera obter certos 

resultados, sua atividade não é neutra nem imparcial, mas feita por escolhas precisas‖. 

Além disso, em termos metodológicos, postula-se que o sujeito observador é 

participante do universo descrito – universo esse que é, em parte, construído por seu 

discurso.    

Acredito que tal estilo não compromete a validade de meu trabalho, uma vez 

que todas as asserções aqui feitas serão devidamente justificadas e fundamentadas, 

garantindo, assim, o rigor na escolha dos métodos empregados nesta pesquisa.  

Agora, façamos silêncio!!! Adentremos a coxia, para conhecermos os 

elementos que me ajudaram a constituir o espetáculo que descortinarei na segunda 

se(ss)ção! 

 

                                                 
18

 ―A experimentação com diferentes estratégias de escrita é uma parte intrínseca na redação em 
pesquisa qualitativa‖. 
19

 ―Relatórios qualitativos são descritos como ‗estórias‘ e o autor produz um relato afetivo por meio de 
técnicas associadas mais aos autores literários ou ‗novos jornalistas‘ que autores de relatório de 
pesquisa‖.  
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―Pintar, vestir 
Virar uma aguardente 
Para a próxima função‖ 

 

In: ―Na carreira‖ – Chico Buarque & Edu Lobo.  
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I. NA COXIA... 

 

I.I. METODOLOGIA: 

 

i.i.i. Conceito de metodologia e método: 

Assim como se torna geralmente impossível encenar uma peça teatral sem 

texto, sem script, sem um roteiro pré-definido, é inimaginável conceber uma pesquisa 

sem delimitar a priori o arcabouço teórico e os passos que nortearão os investigadores 

na tentativa de responder às indagações que motivam seus estudos. É, pois, 

inadmissível se fazer pesquisa sem ter em mente, de modo claro, a metodologia (o 

arcabouço teórico) e os métodos a serem seguidos (os passos).  

Nesse sentido, entendo por pesquisar uma prática que nasce de nosso 

estranhamento acerca de algum dado do real e que nos leva a desconfiar de nossas 

próprias certezas sobre o  mundo e nós mesmos. Chauí (op. cit.: 249) ecoa em meu 

pensamento ao postular que ―[...] a ciência desconfia da veracidade de nossas 

certezas, [...], da ausência de crítica e da falta de curiosidade. Por isso, ali onde vemos 

coisas, fatos e acontecimentos, a atitude científica vê problemas e obstáculos, 

aparências que precisam ser explicadas‖.  A atitude científica, porém, para ser assim 

de fato considerada, deve, conforme aponta Moita Lopes (1994), ser metódica – com a 

necessária explicitação dos procedimentos tomados no estudo – e sistemática – no 

sentido de que ―o conhecimento produzido deve ser inter-relacionado, ou seja, a 

investigação de uma determinada questão não pode ignorar outras‖ (id., ib.: 333). As 

palavras de Hryniewiewicz (op. cit.: 81) resumem bem minha posição: a ciência (e a 

pesquisa, portanto) é ―[...] um conhecimento rigoroso, bem sistematizado e 

demonstrado metodologicamente‖.  

Faz-se hora, então, de definir ―metodologia‖. Do grego meta (―através‖), hodos 

(―caminho‖) e logos (―palavra que expressa um pensamento‖), o termo ―metodologia‖ 

designa o estudo dos caminhos através dos quais o investigador tenta responder a 

sua questão de pesquisa. Hryniewiewicz (op. cit.: 182) assim define ―metodologia‖: 

―Literalmente, ciência ou estudo dos *métodos. Investigação sobre os métodos 

empregados nas diferentes ciências, seus fundamentos e validade, e sua relação com 

as teorias científicas‖. 

Penso, assim, que, embora geralmente sinônimos no senso comum, 

metodologia e método constituem instâncias distintas a um olhar mais acurado. Do 

grego meta e hodos, o método são os ―caminhos pelos quais‖, são os passos 

propriamente ditos tomados na pesquisa, enquanto que a metodologia caracteriza-se 

como o estudo desses passos. Nesse sentido, van Manen (1991: 27) afirma que a 
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metodologia ―[...] refers to the philosophic framework, the fundamental assumptions 

and characteristics of a human science perspective‖20, ao passo que ―A research 

method is […] a way of investigating certain kinds of questions‖21 (ib.: 1).  

Posto que eu conceba o método como requisito fundamental para qualquer 

pesquisa que se pretenda válida, defendo que, não raro, ele não nasce antes da 

própria investigação, sendo construído junto com ela ou a posteriori. Hryniewiewicz 

(ib.: 182), referindo-se a alguns autores da epistemologia contemporânea, como Paul 

Feyerabend, diz que estes teóricos ―[...] questionam o papel tradicionalmente atribuído 

ao método na formação de teorias científicas [...]‖, visto que, para eles, ―[...] somente a 

posteriori recorre-se ao método para a sistematização e a fundamentação da teoria 

[...]‖.  

Nessa perspectiva, afirmo que os métodos utilizados em minhas investigações 

do mestrado só se constituíram após três anos de pesquisa em Iniciação Científica 

sobre a problemática da educação literária no nível médio. Foi tal experiência que me 

permitiu ir, aos poucos, delimitando os caminhos pelos quais ensejo responder as 

minhas indagações. É óbvio, porém, que, como o contexto de investigação não era o 

mesmo, os métodos sofreram algumas modificações. Entretanto, eu já tinha mais 

claros em meu pensamento os possíveis passos que poderia dar. A experiência da 

Iniciação Científica constituiu para mim uma espécie de ensaio, como no teatro, em 

que, antes de entrar no palco e enfrentar o grande público, os atores passam e 

repassam seu texto, avaliando e reavaliando suas interpretações, sua postura no 

tablado e sua adequação ao script.  

Por isso, ainda concebo o método como algo provisório, uma vez que 

pesquisar implica releitura constante de nossas práticas como pesquisadores, visando 

a um aperfeiçoamento de nossa atitude científica.  Nesse sentido, Hryniewiewicz (ib.: 

82) diz que alguns autores ―[...] entendem que o método científico é sempre provisório, 

estando sujeito a uma constante correção; isto significa que o mesmo não é um 

caminho seguro de pesquisa, previamente estabelecido, mas vai sendo melhorado 

durante a mesma‖.  

A próxima se(ss)ção destina-se a expor os paradigmas metodológicos 

quantitativo e qualitativo, justificando-se devidamente a opção pelo último. É o 

momento, então, de vestir o figurino e se maquiar! 

 

 

                                                 
20

 ―refere-se à estrutura filosófica, a suposições fundamentais e características de uma perspectiva de 
ciências humanas.‖ 
21

  ―O método de pesquisa é uma maneira de investigar certos tipos de questões.‖ 
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i.i. ii. Paradigmas de pesquisa: 

 A coxia é o espaço em que os atores, conquanto não deixando de ser quem 

são, vestem o figurino e se maquiam, assumindo uma outra persona por cujos olhos 

enxergarão a vida, pelo menos no ínfimo instante do ato teatral. Assim também me 

sinto ao defender aqui o paradigma qualitativo (ou interpretativista) por cujos 

pressupostos enxergo e defino minha pesquisa. 

 O termo ―paradigma‖ origina-se do grego paradéigma (―modelo‖, ―exemplar‖). 

Em ciência, é entendido, logo, como um conjunto de idéias, de postulados que servem 

como modelo a ser seguido na produção de conhecimento, na busca por respostas a 

determinadas questões.  Marcondes (2005: 16), unindo as noções platônica e 

kuhniana (cf. Kuhn, 1962), define a referida noção como ―[...] um modelo, um tipo 

exemplar, que se encontra em um mundo abstrato‖ e que ―(...) indica toda a 

constelação de crenças, valores, técnicas, etc., partilhadas pelos membros de uma 

comunidade determinada‖. (Kuhn, op. cit.: 218 apud Marcondes, op. cit.: 17). Grosso 

modo, pode-se falar em dois tipos de paradigma: o quantitativo (ou positivista, 

cientificista) e o qualitativo (ou interpretativista).  

Apesar de ter nascido em fins da Idade Média, com a crise do feudalismo, e ter 

como pensadores iniciais Galileu Galilei (1564-1642) e René Descartes (1596-1650), o 

paradigma quantitativo consolidou-se no século XIX, quando o filósofo positivista 

Augusto Comte (1798-1857) recuperou as idéias iluministas, conferindo-lhes um viés 

messiânico. Para este paradigma, vale o racionalismo, na certeza de que a razão pode 

dar conta de tudo; na plena e perigosa confiança de que pode, o homem, dominar a 

realidade e, por métodos desmesuradamente objetivos, alcançar uma verdade pronta 

e absoluta sobre o fenômeno analisado.  

Aqui, não há mistérios, pois ―[...] a natureza é um mecanismo com leis estáveis‖ 

(Hryniewiewicz, op. cit.: 166), cuja descoberta depende de uma investigação que deve 

ser totalmente imparcial e que privilegie métodos rigorosos, capazes de, por meio de 

quantificações, medições, chegar às leis últimas que regem um dado fenômeno. Chauí 

(op. cit.: 280) afirma que o cientificismo ―[...] é a crença infundada de que a ciência 

pode e deve conhecer tudo, que, de fato, conhece tudo e é a explicação causal das 

leis da realidade tal como esta é em si mesma‖. O foco deste paradigma é o produto, 

ou seja, o resultado da investigação, que deve ser respaldado estatisticamente, pois, 

conforme Moita Lopes (op. cit.: 332), ―Na visão positivista, as variáveis do mundo 

social são passíveis de padronização, podendo, portanto, ser tratadas estatisticamente 

para gerar generalizações‖.  

O paradigma interpretativista, ao contrário, não visa ao produto da 

investigação, mas sim a entender, interpretar os fenômenos do mundo. Aqui, não se 
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acredita em verdades prontas e acabadas sobre a realidade. Busca-se compreender o 

processo e os significados que nascem desse processo, uma vez que ―O que é 

específico, no mundo social, é o fato de os significados que o caracterizam serem 

construídos pelo homem, que interpreta e re-interpreta o mundo a sua volta, fazendo, 

assim, com que não haja uma realidade única, mas várias realidades‖ (Moita Lopes, 

ib.: 331). O acesso aos fatos se dá de modo indireto, ―[...] através da interpretação dos 

vários significados que o[s] constituem‖ (id., ib.: 331).  

Desta maneira, advogo que pesquisas na área de ciências humanas devam 

procurar seguir a linha qualitativa, e não reproduzirem os métodos de análise das 

ciências exatas, cujo modelo de respaldo é quantitativo. O foco de análise de uma 

investigação no campo de humanas é o próprio ser humano, e não uma coisa, uma 

máquina, um experimento cujos resultados possam ser quantificados, mensurados. A 

própria natureza do ser humano é plural, e não deve, por isso, ser medida por 

pretensos métodos que se arrogam uma pureza científica estrita e, a meu ver, 

inalcançável.  Nesse mérito, vem-me fazer visita Álvaro de Campos, cuja poética 

constitui um testemunho do fracassado projeto humano de unicidade do indivíduo e de 

domínio do real: 

Somos todos quem nos supusemos. 
A nossa realidade é o que não conseguimos nunca. 
 
Que é daquela nossa verdade – o sonho à janela da infância? 
Que é daquela nossa certeza – o propósito a mesa de depois? 
 
[...] 
 
Que é de minha realidade, que só tenho a vida? 
Que é de mim, que sou só quem existo? 

22
 

 

É este mesmo heterônimo pessoano que se volve ao leitor e lhe deixa patente a 

certeza de que, no mundo, é ―[...] Tudo símbolos.../ Se calhar, tudo é símbolos.../ 

Serás tu um símbolo também?‖23. Portanto, só resta ao homem aquela conclusão que, 

para muitos, soa desalentadora e frustrante: a de que não se pode alcançar uma 

verdade acabada sobre os fatos da vida, das relações humanas, uma vez que só 

podemos vislumbrá-los por meio de nossa interpretação dos símbolos que os 

constituem. 

 Minha pesquisa, que visa a tentar compreender os processos interacionais em 

uma sala de aula de Literatura do ensino médio, só pode, por sua natureza mesma, 

                                                 
22

 CAMPOS, Álvaro. Pecado original. In: PESSOA, Fernando. Poemas escolhidos. Rio de Janeiro: O 
Globo, 1997. p. 132. 
23

 _________. Psiquetipia (ou Psicotipia). In: ________. Poemas escolhidos. Rio de Janeiro: O Globo, 

1997. p. 131. 
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adequar-se ao paradigma qualitativo. A meu ver, as políticas educacionais, os 

professores e os alunos são atores sociais cujos discursos e performances devem ser 

interpretados de modo a se tentar perceber os fatores que contribuem para a 

problemática da educação literária. Além disso, a dramatização de textos, com vistas a 

observar como esta prática pode despertar o interesse dos alunos pela literatura, não 

é um processo que possa ser medido, quantificado. Por sua própria inerência de 

recriar de modo interpretativo situações que nascem do real, a dramatização requer 

um estudo por si mesmo de ordem interpretativista. Meu foco é, assim, nos processos 

de construção de significado, e não no produto. Daí, minha pergunta de pesquisa ter-

se modalizado pelo uso do termo ―como‖, e não por estruturas que dariam margem 

para apenas dois caminhos de resposta, o do ―sim‖ e o do ―não‖. Quis entender como 

a problemática no ensino da literatura se construía e como a dramatização poderia ser 

um recurso interessante nesse sentido. Não ensejava saber se a culpa pela crise 

encontrava-se, sim ou não, nas políticas educacionais, nos professores ou nos alunos. 

Do mesmo modo, não busquei verificar se a dramatização apresentava-se, sim ou 

não, como uma técnica que poderia solucionar o problema como um todo.  

 A próxima se(ss)ção destina-se ao gênero desta minha peça – um estudo de 

caso – e seus adereços – o cunho etnográfico-intervencionista.  

 

i. i.iii. Conceito de estudo de caso: 

É em sua própria coxia, escondido e, ao mesmo tempo, dentro do próprio 

mundo com o qual dialoga, que o escritor da peça decide o gênero do espetáculo: 

comédia, drama, tragicomédia. Nesse sentido, o gênero escolhido por mim para esta 

encenação foi o estudo de caso. 

O estudo de caso não é um método de pesquisa. Constitui, antes, um tipo de 

investigação que permite ao pesquisador observar o contexto de análise de modo 

mais específico e pormenorizado, detalhando, de forma profunda, eventos singulares, 

individuais, isto é, casos em particular. Mac Donough & Mac Donough (1997: 203) 

assim definem tal conceito: ―A case study […] is not itself a research method nor the 

equivalent of one: it employs methods and techniques in the investigation of an object 

of interest‖24.  

Muito utilizado nas mais diversas áreas do conhecimento, como a Sociologia, a 

Psicologia, a Medicina e a Administração, o estudo de caso debruça-se sobre uma 

entidade, isto é, um ente, uma ocorrência, um evento específico e factual. Stake 
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 ―O estudo de caso não é em si um método de pesquisa nem equivale a um: é o emprego de métodos e 
técnicas na investigação de um objeto de interesse‖.  
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(1995) adverte para o fato de que a prática de um professor ou o comportamento de 

um aluno, por exemplo, podem caracterizar-se como casos; entretanto, instâncias 

maiores como o próprio sistema educacional, a política e a relação entre as escolas, 

não. Postula o autor: ―the case to be studied probably has problems and relationships, 

and the report of the case is likely to have a theme, but the case is an entity [grifo 

meu]‖25 (Stake, op. cit.: 133 apud Mac Donough & Mac Donough, ib.: 206). 

Mac Donough & Mac Donough ainda mostram que casos são apenas objetos a 

serem estudados, o que torna esse tipo de investigação eclética metodologicamente. 

Com efeito, é possível se observar estudos de caso de ordem quantitativa e 

qualitativa, com as mais variadas tendências pertencentes as estes dois paradigmas. 

Ademais, a pesquisa de um evento peculiar também permite o uso de diversos 

recursos instrumentais, como entrevistas, observação e análise de documentos. Isso 

contribui bastante para se estabelecer a validade dos resultados, uma vez que os 

dados obtidos por meio de vários instrumentos podem ser confrontados, garantindo-

se, assim, uma visão mais profunda da ocorrência investigada, uma visão que abarca 

os inúmeros pontos de vista que entram em jogo no processo.  

Uma outra vantagem que o estudo de caso apresenta diz respeito ao fato de 

não demandar a criação de um ambiente artificial de análise. Tal tipo de investigação 

requer, sobretudo, um espaço genuíno, onde os processos interacionais entre os 

atores do evento possam ser observados de modo mais verdadeiro. O pesquisador 

não possui qualquer controle sobre as variáveis que regem o evento. Isso concorre, 

pois, para uma maior validade dos resultados obtidos.  

Portanto, advogo a escolha do estudo de caso como formato de minha 

pesquisa pelo fato de eu me focar sobre um evento específico: as aulas de Literatura 

de uma turma de 3º ano do ensino médio de uma escola estadual do município do Rio 

de Janeiro 26. Lá, utilizando-me dos mais variados instrumentos (cf. seção ii.ii), 

procurei observar de modo detalhado quais eram os fatores que concorriam para o 

desinteresse dos alunos pela literatura e o que determinava o profundo desestímulo da 

professora em relação às aulas. Nesse sentido, ainda busquei também investigar 

detalhadamente como o uso da dramatização em trabalhos feitos pelos estudantes 

poderia levá-los a se interessar pelo texto literário. Para tanto, acompanhei todo o 

processo de construção do espetáculo apresentado pela turma ao colégio, instigando, 

o tempo inteiro, o porquê de os alunos tomarem determinadas decisões, e não outras, 

ao recriar, em forma de peça teatral, o texto que tinham por base. Realizei, também, 
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 ―O caso estudado provavelmente tem problemas e relações, e o relato do caso muito provavelmente 
terá um tema, mas o caso é um ente‖. 
26

 O contexto será detalhado na seção ii.i.  
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entrevistas com a professora, com os estudantes e analisei os PCNEM. Isso me 

permitiu confrontar os dados, de modo a garantir uma visão mais coerente acerca do 

evento. Meu olhar constituiu-se, logo, de três pontos de vista distintos. Por fim, minha 

escolha pelo estudo de caso se deveu ao fato de eu não precisar construir um 

ambiente artificial para analisar. Procurei, sim, entender o processo de uma sala de 

aula que já existia e onde, também, já havia um problema sério de desestímulo da 

professora e de desinteresse dos alunos.  

A próxima se(ss)ção destina-se a expor os elementos principais de que se 

compõem os adereços presentes na peça aqui montada. Em outras palavras, o tópico 

seguinte busca definir o caráter etnográfico-intervencionista do estudo de caso em 

foco. 

 

i.i.iv. O caráter etnográfico-intervencionista: 

Assim como os adereços de uma peça cumprem o papel de ornamentar o 

cenário e os figurinos, a etnografia intervencionista desempenha aqui a função de 

caracterizar o estudo de caso apresentado. Isso porque a presente investigação não 

segue de modo estrito todos os postulados da mencionada corrente de pesquisa, 

como se verificará mais adiante. 

A palavra ―etnografia‖ constitui-se dos termos gregos ethnos (―povo‖, ―nação‖, 

―tribo‖) e graph (―escrever‖), configurando-se, portanto, como o ato de se escrever 

sobre um povo, sobre uma nação, uma tribo. Erickson (1984: 52) amplia a significação 

do vocábulo ethnos e postula que ―[...] the unit of analysis for the ethnographer, need 

not be a nation, linguistic group, region, or village, but any social network forming a 

corporate entity in which social relations are regulated by custom [grifo do autor]‖27.  

Também conforme Erickson (1988), o interesse central de uma descrição 

etnográfica encontra-se nas particularidades, nos detalhes de um dado contexto e das 

interações sociais que ocorrem nesse contexto. Para tanto, é necessário que se 

descreva o ambiente de análise em específico relacionando-o com um quadro social 

muito mais amplo, que envolve os mais variados aspectos da sociedade: economia, 

política, religião, leis, cosmologia, arte. Por este motivo, meu trabalho não se 

caracteriza como uma pesquisa estritamente etnográfica. Embora eu tenha objetivado 

descrever o quadro educacional maior a que pertence o problema da educação 

literária no nível médio, não o relacionei com um cabedal de aspectos sociais mais 

amplos, constituído, por exemplo, das relações econômicas, das crenças religiosas, da 
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 ―[...] a unidade de análise para o etnógrafo não precisa ser uma nação, um grupo lingüístico, religioso, 
uma comunidade, mas qualquer rede social que forme uma entidade corporativa em que  as relações 
sociais são reguladas pelo costume.‖ 
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política de modo geral e dos postulados constitucionais. Desta maneira, são apenas 

dois os motivos por que minha pesquisa caracteriza-se como etnográfica: i) o uso 

observação participante; e ii) de entrevistas que revelem o ponto de vista dos atores 

sociais envolvidos no processo. 

Consoante Erickson (1988: 1087), ―The major method of data collection [na 

pesquisa etnográfica] is participant observation‖28. Segundo ele, tal observação se dá 

com a presença efetiva do pesquisador no contexto em foco – no meu caso, uma sala 

de aula. Durante todo o processo, o etnógrafo deve estar acompanhado de um diário 

em que anote os eventos observados, podendo fazer comentários a respeito deles 

logo depois de sua notificação. Há, ainda, a possibilidade de registrar tais eventos por 

meio de gravações áudio-visuais. Durante minha estada na turma, por exemplo, utilizei 

um caderno no qual tomava notas sobre o que via, tecendo, logo depois, um pequeno 

comentário acerca do fato observado. De acordo com Erickson, tais registros não 

podem ser interpretados sem o acompanhamento concreto do pesquisador em relação 

a todo o processo, uma vez que há performances (verbais e não-verbais) dos sujeitos 

envolvidos que nenhuma gravação é capaz de abarcar. 

Nesse sentido, fui como aquele espectador que, durante a peça, comenta com 

a pessoa ao lado – o diário, no meu caso – tudo o que vê, tentando, a todo o 

momento, interpretar as ações desempenhadas pelos atores sociais – professora e 

alunos, em minha pesquisa. Erickson (1984) mostra que o investigador deve sempre 

se questionar sobre os eventos observados. Para ele, ―[...] the ethnographer must 

adopt the critical stance of the philosopher, continually questioning the grounds of the 

conventional, examining the obvious, that is so taken-for-granted by cultural insiders 

that it becomes invisible to them‖29 (id., ib.: 62).  Assim, tentei não passar incólume por 

nenhum episódio, nenhum comentário. Além disso, Erickson defende que o 

observador sempre estabeleça pequenas conversas informais com os atores, para 

compreender melhor o porquê de suas ações. Desta maneira, assim como aquele 

espectador que, ao término da peça, vai ao camarim para cumprimentar os atores e 

tentar conversar com eles sobre o espetáculo, sempre procurei estabelecer um diálogo 

com a professora e com os discentes no fim de cada aula, o que me ajudou muito a 

entender as razões de suas performances e os processos interacionais 

testemunhados.  

                                                 
28

 ―O principal método da coleta de dados na pesquisa etnográfica é a observação participante.‖ 
29

 ―[…] o etnógrafo deve adotar a postura crítica de um filósofo, continuamente questionando as bases da 
convenção, examinando o óbvio, isto é, trazendo à baila os interiores culturais que se tornam invisíveis.‖ 
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Erickson (1988: 1088) afirma que ―The second main method of data collection 

in ethnography is interviewing‖30. Isso se deve ao fato de que tal instrumento permite 

ao pesquisador interpretar o processo não apenas a partir de seu ponto de vista, o que 

poderia comprometer a validade da pesquisa, mas também, e principalmente, por 

meio do ponto de vista dos atores sociais. Distinguindo a etnografia de outras 

correntes metodológicas, Erickson (1984: 54) assevera: ―What makes a study 

ethnographic is that it not only treats a social unit of any size as a whole but that the 

ethnography portrays events, at least in part, from the points of view of the actors 

involved in the events [grifo meu]‖31. Isso possibilita uma visão mais profunda e 

coerente sobre o contexto de análise. Uma vez que os processos de interação social 

são construídos pelos sujeitos envolvidos neles, a interpretação do que se observa 

faz-se muito mais lógica a partir da análise de entrevistas que evidenciem a visão da 

professora e dos alunos, no caso de minha pesquisa. Com efeito, ao se entrevistar os 

atores do espetáculo, chega-se a um olhar muito mais acurado acerca de sua 

estrutura, uma vez que é por meio da interpretação deles que a peça se constitui. 

Em resumo, ainda segundo Erickson (1988: 1084), as entrevistas com os 

participantes, bem como a observação detalhada do contexto têm como objetivo: ―(1) 

identify the social or metaphoric meaning of utterances as well as their literal or 

referential meaning , and (2) to identify meanings from the points of view of the actors 

in the events observed‖32. O confronto entre as observações e as entrevistas, por seu 

turno, validam ainda mais os resultados. Erickson (ib.: 1089) chama esse confronto de 

―triangulation‖ e afirma: ―It [triangulation] provides a validity check and is one of the 

principal reasons why ethnographic research employs multiple methods of data 

collection‖33.  

 van Lier (1988) ainda destaca outros dois pontos principais da etnografia que 

dialogam com minha pesquisa: os aspectos êmico e holístico.  O primeiro aspecto – o 

êmico – relaciona-se diretamente com o que afirma Erickson ao definir a etnografia. O 

êmico diz respeito à descrição detalhada, particular do contexto em análise por meio 

do ponto de vista dos atores sociais. Assim como Erickson, van Lier afirma que a visão 

dos sujeitos que constituem o evento em foco deve, sim, ser levada em conta. Isso, 

porém, ainda de acordo com van Lier, não implica um distanciamento do pesquisador, 
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 ―O segundo principal método de coleta de dados na etnografia é a entrevista‖ 
31

 ―O que faz de um estudo etnográfico é que ele não só trata uma unidade social de qualquer tamanho 
como um todo, mas também detalha os eventos, pelo menos em parte, do ponto de vista dos atores 
envolvidos.‖ 
32

 ―(1) identificar o sentido metafórico ou social de declarações, assim como seu sentido literal ou 
referencial, e (2) identificar sentidos do ponto de vista dos atores nos eventos observados‖ 
33

 ―[a triangulação] confere uma validade e é uma das razões por que pesquisas etnográficas empregam 
múltiplos métodos de coleta de dados.‖ 
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já que, como também afirma Chauí (2002), neutralidade em pesquisa é algo 

impossível. Nesse sentido, Erickson (1984) defende a disciplined subjectivity, que 

garante o ponto de vista dos atores sociais, mas admite que o observador também é 

um ser humano e que, por isso, também tem suas crenças e opiniões. Quanto ao 

segundo aspecto – o holístico –, van Lier postula que a pesquisa etnográfica considera 

o contexto maior de que faz parte. Nesse sentido, devem ser levadas em conta 

pesquisas anteriores com as quais nossa investigação dialogue e o contexto social 

mais amplo de que os eventos focados fazem parte, como também postula Erickson.  

 Assim, de acordo com o aspecto êmico, minha pesquisa caracteriza-se como 

uma análise detalhada do contexto já mencionado neste trabalho a partir do ponto de 

vista dos atores sociais, o que não desconsidera, porém, meu próprio ponto de vista.  

Segundo o aspecto holístico, minha investigação dialoga, por exemplo, com Rocco 

(1981). Em pesquisa sobre o ensino de Literatura no final da década de 1970, a 

autora, ao entrevistar alguns teóricos, observa que o uso da dramatização poderia 

constituir uma profícua técnica para despertar o interesse dos alunos pela arte literária. 

Rocco, porém, não testou a referida hipótese. Assim, minha pesquisa caracteriza-se 

como uma espécie de prolongamento de seu trabalho. O aspecto holístico ainda 

assinala minha investigação pelo fato de eu ter tentado relacionar a problemática da 

educação literária no caso analisado em específico com as políticas educacionais 

vigentes no país, isto é, um aspecto social maior. Como eu disse anteriormente, 

todavia, não estabeleci uma relação do evento em foco com os aspectos mais amplos 

de nossa sociedade, como ocorre num trabalho prototipicamente etnográfico. Tal 

decisão justifica-se pelo pouco tempo disponível (dois anos) para o desenvolvimento 

de um estudo maior. 

 Por fim, é importante deixar claro que minha pesquisa apresenta uma vertente 

intervencionista. Não simplesmente me coloquei dentro do contexto em análise, mas 

também tentei intervir na problemática identificada. Deste modo, propus uma atividade 

de leitura por meio da técnica de dramatização nas aulas, de sorte a perceber como 

isso poderia despertar o interesse dos alunos pela literatura. Minha peça associa-se, 

logo, àquele gênero teatral em que o expectador não apenas assiste ao espetáculo, 

mas ainda faz parte de sua construção, sendo levado pelos atores a falar e/ou a subir 

ao palco.  

A próxima se(ss)ção deste trabalho destina-se a expor o contexto de meu estudo 

de caso e os instrumentos de que me utilizei para tentar responder a minha questão 

de pesquisa. Desloquemo-nos um pouco para fora da coxia e espiemos um pouquinho 

o palco! 
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i.i.v. O contexto de pesquisa: 

Abram-se as cortinas! O espetáculo vai começar! Saindo do fascinante mundo 

da coxia, chegamos, agora, ao palco onde a peça será representada. Nosso cenário, 

como disse antes, é composto de carteiras, quadro-negro e giz. Os personagens são 

uma professora e seus alunos. 

Minha pesquisa foi realizada de março a novembro de 2007 numa turma de 3ª 

série do ensino médio de uma escola estadual do município do Rio de Janeiro. Como 

recomendam os PCN (1999), as aulas de Literatura, Gramática e Produção textual 

eram ministradas pela mesma docente e englobadas sob o título de Língua 

portuguesa, contando com seis tempos semanais, cada um com 50 minutos. Durante 

o ano, a professora optou por dar mais ênfase ao trabalho com Produção textual e 

interpretação de textos (literários ou não), visando a preparar a turma para os exames 

vestibulares. Assim, poucos eram os tempos destinados ao ensino de regras 

gramaticais.  

O colégio localiza-se na zona norte da cidade, mais especificamente no bairro 

da Penha, próximo ao conjunto de favelas conhecido como Complexo do Alemão. Em 

verdade, a referida instituição de ensino encontrava-se na chamada ―linha de tiro‖. Nos 

meses em que freqüentei a escola, por exemplo, inúmeros foram os dias em que ou 

não havia aula, ou o horário destas era reduzido em virtude da segurança dos 

funcionários, alunos e professores.  

A docente trabalhava no colégio há 11 anos. Formou-se no curso de Letras 

(Português-Italiano) da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) em 1992. 

Apresentava especialização em Língua italiana realizada na Itália. Além disso, possuía 

graduação em Serviço Social, também pela UFRJ. Já bastante desiludida com os 

rumos do ensino, a professora, não raras vezes, confessava-me o desejo de se 

aposentar. A turma, por seu turno, era constituída de 40 alunos que, em sua maioria, 

provinham de uma favela contígua ao colégio, a Vila Cruzeiro, o que os obrigava a 

faltar às aulas em dias em que havia algum confronto entre policiais e traficantes. 

Suas idades variavam de 17 a 20 anos. Quase nenhum apresentava o desejo de 

cursar o ensino superior, mesmo tendo um constante incentivo da professora, que, a 

todo o momento, tentava mostrar para a turma a importância de se ter um curso 

universitário tanto para uma ampliação das perspectivas de trabalho, quanto para o 

aprimoramento dos estudantes como cidadãos críticos, como seres humanos mais 

conscientes de seus direitos e deveres.  

Quanto à infra-estrutura da referida instituição no que tange ao incentivo à 

leitura, observava-se apenas uma pequena biblioteca, com pouquíssimos livros e, pelo 

que pude ver, parcamente freqüentada pelos alunos. Ademais, os volumes 
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encontrados eram, em sua maioria, didáticos. Havia um pequeno número de obras 

propriamente literárias. Por isso, algumas vezes, os professores se uniam e faziam 

doações ou empréstimos de livros à biblioteca, de acordo com a demanda.  

Na mencionada escola, eu também atuava como estagiário de Língua 

portuguesa, com o objetivo de cumprir as 300 horas anuais exigidas pela Faculdade 

de Educação para que eu pudesse colar grau na Licenciatura, uma vez que já havia 

terminado o Bacharelado. Depois de acompanhar as aulas durante quatro meses, 

percebi que, naquele contexto, havia um grave problema no que toca ao ensino-

aprendizagem da língua materna de modo geral e da literatura. Não raro, ao término 

das aulas, ou enquanto os alunos faziam provas, trabalhos ou exercícios, a professora 

regente conversava bastante comigo, expressando seu desestímulo pelas condições 

do ensino público e por conta do forte desinteresse dos alunos pela disciplina. De fato, 

por minhas observações, verifiquei que quase toda a turma não se mostrava inclinada 

à leitura de qualquer tipo de texto, principalmente o literário. Por conta disso, enormes 

eram as dificuldades quando lhes era cobrada alguma atividade de interpretação 

textual. 

Em decorrência deste quadro desalentador, decidi que o referido contexto seria 

propício para minha investigação, mesmo não tendo sido este meu objetivo ao 

procurar o colégio. Pareceu-me desafiante entender as causas de todo aquele 

processo e tentar conduzir aqueles discentes – já desde cedo impelidos a obstáculos 

de vária ordem –, à percepção da importância da literatura como uma forma de 

domínio do mundo e, por que não, como um meio de superarem as barreiras 

enfrentadas em suas próprias vidas. Sem dúvida, a leitura literária nos permite 

experimentar outras sensações e ir a outros lugares sem sair de nosso ambiente de 

origem, o que propicia um maior conhecimento de nós mesmos como indivíduos e do 

mundo em toda a sua diversidade cultural.  

Assim, a turma em que eu atuava apenas como estagiário ―escolheu-me‖ como 

um pesquisador concomitantemente34. Isso, sem dúvida alguma, foi por demais 

proveitoso, haja vista que, antes mesmo de entrar em sala de aula como um 

profissional plenamente formado, vivenciei os problemas pelos quais a maioria dos 

professores de ensino médio (de escolas públicas, em especial, por conta de fatores 

de outras naturezas: violência, pouca infra-estrutura, baixa remuneração) passa ao 

tentar educar literariamente seus alunos. Tal experiência representou para mim uma 

                                                 
34

 É importante dizer que, até julho de 2007, os alunos viam-me apenas como estagiário; a partir de 
agosto daquele ano, porém, revelei-lhes meu objetivo de desenvolver uma pesquisa com a turma e esta 
passou a me encarar também como pesquisador, o que, a meu ver, não influenciou em seu 
comportamento diante de mim.  
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espécie de ensaio, como no teatro, antes de eu me lançar ao tablado de uma sala de 

aula que me tivesse, de fato, como professor regente.  

É importante deixar claro que, durante toda a investigação, tanto professora 

quanto alunos ficaram livres para desistir de participar da pesquisa. Além disso, foram 

preservados aqui os nomes de nossos atores e da escola por uma questão ética. 

Conforme Celani (2005: 110), ―A preocupação do pesquisador deve ser sempre a de 

evitar danos e prejuízos a todos os participantes a todo custo, salvaguardando direitos, 

interesses e suscetibilidades‖. Nesse sentido, os registros de áudio e vídeo feitos 

foram autorizados pelo colégio, pela docente e pelos pais dos alunos, menores de 

idade em sua maioria (cf. anexo). Além disso, os resultados da pesquisa foram 

expostos à professora e à escola. Os discentes, por já terem se formado quando do 

término de minha pesquisa, receberam um pequeno artigo com as análises do 

processo por e-mail. Com efeito, como também afirma Celani (ib.: 111): ―Os 

participantes não podem ser excluídos da etapa final de apresentação de resultados 

da pesquisa‖. 

 

i.i.vi. Instrumentos de pesquisa: 

Numa peça de teatro, os contra-regras são aqueles profissionais responsáveis 

pela montagem do cenário, a arrumação do figurino, o posicionamento das luzes, 

dentre outras funções. Em verdade, eles constituem uma espécie de instrumento por 

meio do qual o espetáculo pode ser montado e exibido à platéia. Nesta minha peça, os 

instrumentos eleitos para se gerar os dados que serão apresentados ao leitor foram 

basicamente três: i) observação participante; ii) entrevistas 35; e iii) a dramatização de 

um texto literário. 

Como postula Erickson (1988), ao caracterizar a corrente etnográfica, atuei 

como um observador efetivo no contexto investigado. Durante as aulas, acompanhado 

de meu diário (cf. anexo I, pág. 132), tomei nota de todas as performances (verbais ou 

não-verbais) que julguei significativas à compreensão do processo em foco. A todo 

momento, questionava-me sobre o que via, dialogando, logo depois, com os alunos e 

com a professora, a fim de entender o porquê de determinadas ações e pensamentos 

expressos por eles. As conversas informais com a docente, em especial, foram 

constantes. Conversávamos ao final de cada aula, ou durante, a depender da 

atividade realizada (prova, exercícios, trabalhos em grupo), na sala dos professores, 

no corredor, no pátio. Portanto, para além de simplesmente observar, participei, de 

fato, do evento em que me encontrava inserto. 

                                                 
35

 As entrevistas orais foram registradas em áudio e transcritas.  
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Outro recurso muito caro a trabalhos de ordem etnográfica, segundo Erickson, 

são as entrevistas. Nesse sentido, realizei três tipos de inquirição. Primeiramente, 

montei um questionário (cf. anexo II, pág. 132), com o objetivo de ser aplicado a toda a 

turma. Tal questionário visava a delinear um quadro geral em relação: i) a seu hábito 

de ler; ii) ao incentivo familiar e escolar à leitura; iii) as suas concepções acerca da 

arte literária; iv) a sua avaliação das aulas da professora; e v) a sua opinião a respeito 

do uso de recursos dramáticos no trabalho com textos literários. É óbvio, porém, que 

as questões foram feitas de modo indireto, a fim de que os estudantes respondessem 

às perguntas da forma mais verdadeira possível. Assim, com o fito de saber se eles 

tinham o hábito da leitura, por exemplo, não lhes foi indagado se ―gostavam de ler‖, 

mas sim qual havia sido o último livro lido, quando, por quê e o que acharam.  

A partir dos resultados gerados por este primeiro questionário, realizei uma 

outra entrevista com os estudantes, utilizando as mesmas questões como um roteiro 

para uma conversa informal 36. Tal entrevista contou com uma amostra de 10 alunos 

(cinco que, segundo o primeiro questionário, apresentavam algum interesse pela 

leitura, e 5 que, também de acordo com o primeiro questionário, possuíam pouco ou 

nenhum interesse pelo hábito de ler), no auditório, em dia e horário combinados com 

os discentes e fora do tempo de aulas. O objetivo de tal entrevista era conferir uma 

maior validade aos dados, aprofundando, para tanto, as questões da primeira e 

percebendo se, entre o que havia sido escrito no questionário e o discurso dos alunos, 

verificava-se algum tipo de incoerência. É importante dizer que os 10 alunos foram 

entrevistados em grupo, como num bate-papo.  

A entrevista com a professora (cf. anexo IV, pág. 133) também foi realizada 

fora do horário das aulas, na sala de convívio da escola. Por meio desta entrevista, 

também de caráter semi-estruturado, busquei investigar: i) o que levou a docente a 

optar pelo ensino de Letras; ii) se ela era uma leitora; iii) como entendia sua função de 

educadora literária; iv) qual a importância que atribuía ao estudo da literatura; v) as 

metodologias utilizadas em suas aulas ao trabalhar com textos literários; vi) a sua 

visão sobre o (des)interesse dos estudantes de modo geral pela disciplina; vii) o seu 

pensamento sobre o diálogo entre a literatura e outros veículos de comunicação, como 

a TV, o cinema, a música, o teatro; viii) a sua posição frente à proposta pedagógica 

dos PCN (1999) para o ensino da língua materna; e ix) os possíveis caminhos que 

poderia apontar para a melhoria do quadro problemático que enfrenta o ensino-

aprendizagem da literatura no nível médio. 

                                                 
36

 A esse tipo de entrevista dá-se o nome de ―semi-estruturada‖.  
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Por fim, propus a atividade de dramatização à turma, com o consentimento, é 

claro, da professora. Como já expus, o objetivo de tal atividade era entender se 

dramatizar um texto literário poderia conduzir os discentes a uma leitura muito mais 

profunda, uma leitura crítica que os levasse a se interessar pela literatura. Dos 40 

alunos, 15 aceitaram participar da montagem do espetáculo, distribuíndo-se entre: i) 

atores; ii) redatores; iii) contra-regras; iv) figurinistas; v) maquiadores; vi) diretores 

musicais; e vii) cenógrafos.  

O texto escolhido para dramatizar foi o conto ―Amor‖, do livro Laços de família, 

de Clarice Lispector. A opção por esta obra se deu pelo fato de os alunos já estarem 

estudando o Modernismo brasileiro e pelo fato de o livro se centrar mais no fluxo 

psicológico das personagens, o que obrigaria os discentes a mergulharem de modo 

mais profundo no texto e a extraírem dele um novo texto, que, para ser apresentado 

ao colégio e garantir a boa receptividade do público, deveria conter mais ações, ações 

essas que deveriam ser idealizadas pelos próprios estudantes. O processo de 

montagem foi realizado nos meses de outubro e novembro, durante oito encontros dos 

alunos com o pesquisador, que cumpria apenas o papel de orientá-los na leitura do 

texto e na produção da peça, sem interferir, pelos menos conscientemente, na leitura 

produzida. Por tal acompanhamento, o observador também ensejou indagar aos 

discentes o porquê de determinado figurino, determinado cenário, determinado 

posicionamento da luz, o que revelaria a construção da leitura de ―Amor‖ feita pelo 

grupo.  

Como pressupõe o estudo de caso e a corrente etnográfica, todos os dados 

obtidos por meio desses instrumentos foram triangulados, a fim de garantir uma visão 

mais coerente do contexto de análise, visão essa que não leva em conta apenas as 

crenças e opiniões do pesquisador, mas, antes de tudo, o ponto de vista dos atores 

sociais. 

Ainda é importante frisar que tanto a professora cedeu seus direitos de voz, 

quanto os pais dos alunos permitiram o uso da imagem e da voz de seus filhos, 

menores de idade (cf. anexo V, pág. 134). Vale dizer também que a diretora da escola 

assinou um documento consentindo que o projeto fosse realizado nas dependências 

do colégio e cedendo os direitos de imagem da instituição. 

Agora, é chegado o momento de o roteirista imergir-se em uma pesquisa 

profunda para que possa fundamentar coerentemente o argumento de sua peça! Na 

próxima se(ss)ção, será feito um estudo dos conceitos de Análise de Discurso (AD), 

leitura (literária) e adaptação teatral. Mãos à obra! 

 

 



 52 

I.II. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA: 

 

i.ii.i. Análise de Discurso (AD) e Socioconstrucionismo: 

Tendo em vista que o presente trabalho se propõe a entender como a 

problemática da educação literária se constitui por meio da fala de nossos três atores 

principais (as políticas educacionais, os professores e os alunos), decidi adotar como 

método de reflexão a Análise de Discurso (doravante AD). 

AD é a denominação que se dá a um conjunto de distintas abordagens do texto 

em si – seja ele oral, visual ou escrito. O que, porém, une todas essas tendências é o 

rechaço à visão de língua como uma espécie de conduto da realidade; em outras 

palavras: uma visão realista da linguagem, que a concebe como mera representação 

das coisas do mundo. A AD entende que todo dizer não é neutro, que toda escolha ou 

silêncio (Orlandi, 2007) revela uma determinada intenção. O discurso é, pois, 

construtor de realidades. O que dizemos sobre nós e sobre o real é que nos constrói 

tal como somos.  A base teórica em que se calca a AD, portanto, pode ser designada 

de ―construcionismo social‖, ―construtivismo‖ ou apenas ―construcionismo‖ (Gill, 2002). 

Esta concepção de língua em uso e, mais ainda, língua situada num 

emaranhado de condicionantes sócio-histórico-político-culturais que a constitui como 

um discurso também construtor do mundo só pôde chegar hoje a um grau de 

refinamento tão acurado por trabalhos que, situando-se no que se convencionou 

chamar ―virada lingüística‖, entendem que todo dizer é um fazer, e não um reflexo puro 

e simples da realidade. Um dos principais expoentes dessa nova concepção de língua 

é Austin (1990).  

Austin insere-se numa filosofia da linguagem para a qual duas são as tarefas 

principais da atividade filosófica: i) análise da sentença, observando-se sua forma 

lógica e seus elementos constitutivos; e ii) reinvestigação de problemas filosóficos 

tradicionais em teoria do conhecimento, teoria da percepção, ética, por meio da 

análise lingüística dos pressupostos basilares destas áreas e do uso de tais 

postulados na linguagem ordinária. Austin é um dos principais representantes da 

segunda tarefa. Ao estudar temas de natureza ética, por exemplo, o filósofo não parte 

de teorias abstratas, mas sim da análise lingüística. Marcondes (1990) exemplifica 

este procedimento tomando por base a noção de responsabilidade que decorre de 

uma ação. Segundo ele, ao se analisar advérbios como ―voluntariamente‖ e 

―deliberadamente‖, empregados por um sujeito em um dado evento discursivo, podem-

se compreender as circunstâncias que permitem a esse indivíduo justificar, desculpar 

ou eximir-se da responsabilidade de sua atitude.  
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 Nesse sentido, Austin interessa-se pelas regras de uso da linguagem, pelo que 

se pode ou não dizer em determinado evento de discurso. Foca-se, pois, no contexto 

em que o uso de certas estruturas lingüísticas deve ser investigado, considerando-se, 

para tanto, quando, como, por que e por quem determinadas expressões podem ser 

usadas em detrimento de outras. É isso que, segundo Austin, garante a possibilidade 

de se estabelecer aproximações ou distinções semânticas entre as estruturas, o que 

propicia a compreensão do sentido, o qual é sempre provisório, uma vez que suas 

condições de produção podem mudar. O significado é, desta maneira, uma expressão 

lingüística determinada pelas circunstâncias de uso, e não uma entidade mental ou um 

objeto lógico, como o concebiam perspectivas mais tradicionais.  

 Assim, entende-se que, para Austin, o discurso não se define como mera 

representação da realidade. Não há dissociação entre linguagem e mundo, haja vista 

ser este mundo construído na e pela linguagem, compreendida como uma prática 

social concreta. Portanto, ao se analisar o sistema lingüístico, a finalidade não é 

investigá-lo por si mesmo, mas sim compreender, também, as práticas sociais, os 

valores, as crenças e o contexto sociocultural evidenciados pelo discurso.  

Retomando a concepção de sentido, verifica-se que, pela perspectiva de 

Austin, tal conceito se dilui, cedendo espaço à visão de linguagem como um amplo 

complexo em que entram em jogo elementos do contexto, convenções de uso e 

intenções dos falantes. Deste modo, para o autor, a investigação filosófico-lingüística 

deve debruçar-se numa teoria da ação, e não numa teoria do significado.  

Abre-se, por conseguinte, caminho para o que Austin alcunha de atos de fala. 

Segundo ele, dizer – utilizar-se do discurso, portanto – é uma maneira de fazer no 

mundo. Compreendendo, pois, os atos de fala como interações comunicativas 

propriamente ditas, verifica-se que uma sentença como ―Sorria, você está sendo 

filmado!‖ produzirá diferentes efeitos na realidade de acordo com suas condições de 

uso.  Numa farmácia, por exemplo, a leitura de tal inscrição na parede inibe o ato de 

roubar que, por ventura, pudesse ser realizado por um sujeito. Numa festa, porém, o 

mesmo enunciado produzido por um cinegrafista pode levar os participantes da 

interação a ter outros comportamentos, como arrumar a aparência, fazer brincadeiras 

ou, até mesmo, esconder-se, a depender do grau de timidez do atores sociais. Da 

mesma sorte, ao dizer ―Você já fez o dever de casa?‖ ao filho que está bagunçando o 

ambiente, a mãe não lhe está dirigindo uma pergunta de fato, mas sim lhe dando uma 

ordem. Comprova-se, ainda, desta maneira, o caráter contratual dos atos de fala: o 

menino só entende a ordem dada pela mãe, só firma tal contrato comunicativo, porque 

se encontra dentro de uma dada situação que propicia o entendimento do que sua 

progenitora diz. Logo, constata-se que não se pode analisar uma estrutura discursiva 
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em isolado, desconsiderando-se o contexto de enunciação que a determina e por ela é 

também construído. 

Eggins (1994), por seu turno, ratifica e aprofunda os postulados de Austin. 

Partindo de uma abordagem sistêmico-funcional da língua, a autora advoga que o 

sentido do discurso constrói-se nas interações sociais, sendo influenciado pelo 

contexto sociocultural em que se insere. Mostra, ainda, que o contexto também se 

encontra no próprio texto, já que, neste, evidenciam-se marcas lingüísticas 

denunciadoras da situação e da realidade em que o discurso fora produzido. Assim, ao 

se utilizar uma frase como ―Qual é, rapá, tudo em cima?‖, verifica-se, pelo registro 

informal da sentença, que seu contexto de produção não pode ser, por exemplo, 

aquele em que um ministro, fazendo um pronunciamento, dirige-se ao presidente da 

república.   

É importante notar, porém, que, diferentemente de Austin, Eggins deixa um 

pouco mais explícitos – ou, pelo menos, discrimina de modo mais claro – os elementos 

indispensáveis à construção do significado do que se enuncia. Diz a autora que são 

três os componentes basilares do significado: o ―experiencial‖, que trata da experiência 

com o mundo real do sujeito envolvido em um dado evento lingüístico; o ―interpessoal‖, 

referente ao contrato que os indivíduos estabelecem ao permutarem os sentidos do 

que dizem; e ―textual‖, que se refere à maneira como o texto produzido numa dada 

interação se organiza. Ao se referir ao sentido do discurso como algo construído por 

meio de um contrato entre os participantes, dentro de uma determinada situação de 

uso, Austin também contempla os níveis ―experiencial‖ e ―interpessoal‖, não os 

definindo por esta nomenclatura, entretanto. 

Em outra perspectiva, sempre entendendo que não se pode produzir o sentido 

de um enunciado à margem de seu contexto de uso, Eggins cerra fileiras com Austin e 

propõe que as pessoas se utilizam do discurso com uma determinada intenção que 

gera efeitos sobre a realidade. Dizer é, do mesmo modo que para o referido filósofo, 

um fazer, na perspectiva da autora. Para ilustrar tal argumento, ela parte da 

demonstração clássica do semáforo – também um sistema simbólico. A depender da 

cor da lâmpada que se acende, o motorista toma uma atitude ou outra: o vermelho o 

faz parar; o laranja, a dirigir com maior atenção; o verde, por fim, a seguir em frente. 

Com a língua, ocorreria o mesmo: ao se dizer sim ao filho que pede para ir ao cinema, 

por exemplo, os pais permitem que um determinado comportamento, uma dada 

atividade sejam desempenhados pelo jovem. Se os pais dissessem não ao filho, as 

atitudes deste seriam, é óbvio, bem diversas. Sob este prisma, a linguagem é, logo, 

produtora de efeitos sobre o real. 
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Aprofundando-se um pouco mais em sua teoria, Eggins ainda postula ser a 

linguagem um sistema semiótico de escolhas. Isso implica dizer que o processo de 

construção do sentido do discurso se dá por meio das escolhas lingüísticas que os 

atores sociais fazem. Ao optar por um léxico, uma prosódia e/ou uma construção 

sintática específicas, o falante silencia outras possibilidades de significado para o que 

enuncia. Desta maneira, quando se usa um termo pejorativo ―viciado‖ (ao se referir ao 

dependente químico), opta-se por um vocábulo específico dentro de uma miríade de 

outras palavras, o que provoca efeitos de sentido diferentes, condicionados pela 

intenção de quem enuncia.  

Por fim, é de relevo destacar o fato de Eggins, à dessemelhança de Austin, 

discutir de modo mais explícito o caráter ideológico do discurso. O filósofo tangencia 

tal visão ao dizer que a linguagem é indissociável de paradigmas e valores sociais e 

culturais. A autora, porém, avança um pouco mais a discussão e advoga que o uso do 

discurso, qualquer que seja o gênero ou o registro, será influenciado pela posição 

ideológica do sujeito que enuncia. Isso se verifica na própria teoria da linguagem como 

sistema semiótico de escolhas. Retomando o exemplo da utilização do termo ―viciado‖, 

observa-se que, dentro das inúmeras possibilidades lexicais para este vocábulo este é 

escolhido de acordo com a formação ideológica do indivíduo que produz o discurso. 

Consoante outra formação ideológica, por exemplo, menos imbuída de preconceitos, 

uma expressão como ―dependente químico‖ poderia substituir ―viciado‖.  

Retomando, porém, os postulados inerentes à AD, que ganham corpo, como se 

mostrou, a partir dos estudos iniciais de autores como Austin e Eggins, podemos 

elencar, segundo Gill (op. cit.: 245), quatro características principais dessa tendência: 

1. A postura crítica com respeito ao conhecimento dado, aceito 
sem discussão e um ceticismo com respeito à visão que nossas 
observações do mundo nos revelam, sem problemas, sua natureza 
autêntica. 
2. O reconhecimento de que as maneiras como nós normalmente 
compreendemos o mundo são histórica e culturalmente específicas 
e relativas. 
3. A convicção de o conhecimento é socialmente construído, isto é, 
que nossas maneiras atuais de compreender o mundo são 
determinadas não pela natureza do mundo em si mesmo, mas 
pelos processos sociais. 
4. O compromisso de explorar as maneiras com os conhecimentos 
– a construção social de pessoas, fenômenos ou problemas – 
estão ligados a ações/práticas. 
 

 

 E eu somaria a essas quatro características a de que todo discurso é ideológico 

(Foucault, 1988; Orlandi, 2007). Sendo o indivíduo um sujeito histórica, cultural e 

politicamente circunstanciado, está claro que o seu dizer também o é. O sujeito, 

dotado de uma dada formação ideológica, funciona como uma espécie de filtro entre o 
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contexto em que se insere e seu discurso. Suas escolhas lexicais, morfológicas, 

sintáticas, isto é, a estrutura de sua fala, é determinada e reveladora de sua posição 

ideológica. ―Para a análise de discurso, não há discurso sem sujeito nem sujeito sem 

ideologia.‖ (Orlandi, op. cit.: 96). Conforme Orlandi (ib.), ―estando os sujeitos 

condenados a significar, a interpretação é sempre regida por condições de produção 

específicas que, no entanto, aparecem como universais e eternas, daí resultando a 

impressão do sentido único e verdadeiro.‖ É isto, pois, a ideologia para a AD: a crença 

do sujeito de que a sua forma de significar e entender o mundo é única, verdadeira e 

absoluta. Em outras palavras, esclarece Orlandi (ib.): ―[a ideologia é um] processo de 

produção de um imaginário, isto é, produção de uma interpretação particular que 

apareceria, no entanto, como a interpretação necessária, e que atribui sentidos fixos 

às palavras em um contexto histórico dado.‖ 

 Assim, o que corporifica a AD na visão deste trabalho é i) o olhar crítico frente 

ao conhecimento dado que o discurso constrói; ii) o reconhecimento de que o modo 

como concebemos/entendemos o mundo é circunscrito por fatores histórico-culturais; 

iii) saber que nossas crenças sobre o mundo não nascem naturalmente dele, mas são 

constituídas por condicionantes sociais; iv) o comprometimento com a análise do 

conhecimento em diálogo com ações e práticas que constroem nossa realidade e a 

nós mesmos; e v) o postulado de que todo discurso é incontornavelmente ideológico.  

Conforme asseverei no início desta sessão, são inúmeras (pelo menos 57) as 

formas de análise de discurso. A perspectiva de AD adotada aqui preocupa-se, porém, 

com quatro temas centrais (Gill, op. cit.), quais sejam: i) uma preocupação com o 

discurso em si mesmo (todas as formas de fala ou escrita por meio das quais os 

analistas do discurso não pretendem pura e simplesmente chegar a uma dada 

realidade, mas sim a entenderem como o modo de organização do dizer é construtor e 

revelador do mundo); ii) a percepção de que a linguagem é construtiva, como já expus; 

iii) a visão do discurso como prática social (empregamos o discurso com o fito de 

fazermos algo sobre o mundo, um mundo que é construído pelo que dizemos sobre 

ele, um discurso que não ocorre num vácuo social); e, por fim, iv) a organização 

retórica do discurso (usamos a fala para apresentarmos uma dada visão sobre o 

mundo e, mesmo que implicitamente, persuadir o outro quanto a essa nossa visão, 

levando-o a abandonar a sua).  

Estabelecidos os pontos teóricos que subjazem à perspectiva de AD aqui 

adotada, como, de fato, empreender uma análise de discurso na prática? Quais são os 

principais passos que devemos tomar a fim de analisarmos um discurso real? 

Segundo Gill (op. cit.; 1996b), embora não existam fórmulas prontas, são quatro os 

passos indispensáveis ao analisarmos um discurso: i) fazer perguntas diferentes; ii) 
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transcrever os dados, no caso de um discurso oral; iii) empreender uma leitura cética 

desses dados; e iv) codificá-los. 

Ao me deparar com meus dados (PCNEM e entrevistas com professores e 

alunos), minha intenção será fazer perguntas diferentes daquelas que me 

encaminhariam para a descoberta do que se encontra por trás desses discursos. Meu 

objetivo será entender como, por exemplo, a visão dos atores sociais sobre o estudo 

da Literatura no ensino médio se legitima por meio da própria organização de seu 

dizer.  

 Diante das entrevistas dos professores e alunos, o primeiro passo que darei 

será a transcrição dessas falas. Tal transcrição não pode, de modo algum, ser um 

resumo da fala dos atores; deve ser, antes, uma reprodução detalhada, literal – dentro 

dos limites entre oralidade e escrita, é óbvio – do que dizem meus personagens. É 

esse tipo de transcrição que nos permite não perder as características centrais das 

falas em análise. Os silêncios, as pausas, as hesitações, tudo é de suma relevância 

para entender a posição ideológica dos atores em seu discurso, por exemplo. Nesse 

sentido, no que toca às entrevistas, adotei aqui os passos de análise da fala por Myers 

(2002) e as convenções de transcrição elaboradas por mim a partir das entrevistas: 

 

         Tabela 1: passos de análise da fala segundo Myers (2002). 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                               

                                              Tabela 2: convenções de transcrição. 

1 Planeje o local de pesquisa de tal modo que permita uma gravação de áudio 
nítida (e se possível de vídeo). 

2 Inclua na transcrição todos os falsos começos, repetições, pausas preenchidas 
(“erm”) e aspectos temporais, tais como silêncios e sobreposições de fala. 

3 Comece com transcrições turno a turno, investigando como cada turno é 
apresentado como relevante em comparação ao turno anterior ou a turnos 
anteriores. 

4 Considere principalmente turnos preteridos – aqueles marcados pro prefácios, 
demora ou modificações. 

5 Para todo padrão que você encontrar, investigue o que acontece naqueles 
casos em que o padrão não é seguido. 

6 Teste todos os padrões que você encontrar em confronto com aqueles da fala 
normal. 

Código Significado 

LENDO ênfase 

... suspensão da fala 

releva sobreposição de falas 

Não mesma fala simultânea 

Ø silêncio 

lendo rapidez 

(risos) risos 

se comunica recorrência 
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O terceiro passo que devemos tomar na prática de análise de discurso é adotar 

uma posição acética diante de nossos dados; em outras palavras: devemos tornar o 

familiar estranho e não suspender as crenças prontas e dadas que tivermos acerca do 

assunto que dá corpo ao discurso. Devemos ler os textos questionando nossas 

próprias certezas, os sentidos engessados que atribuímos aos eventos discursivos. 

Conforme nos orienta Gill (op. cit.: 253), é de fundamental importância que nos 

perguntemos: ―Por que estou lendo isso dessa maneira? Que características do texto 

produzem essa leitura? Como ele está organizado para se tornar persuasivo‖. 

Devemos, pois, abrir-nos às inúmeras possibilidades de sentido que podem se 

construir do discurso, desvencilhando-nos de nossas crenças que, por não raro 

fossilizadas, limitam nossas perspectivas de análise. 

 A etapa final que devemos seguir ao analisarmos o discurso respeita à 

codificação, que constitui uma maneira de organizarmos as categorias de interesse, 

isto é, de sobrelevarmos aquilo que mais se mostra relevante a nossa pergunta de 

pesquisa. Essa etapa exige uma (re)leitura profunda de nossos dados até nos 

familiarizarmos com eles e conseguirmos separá-los de acordo com nossas questões 

de interesse. Assim, no caso deste trabalho, a codificação buscará, por exemplo, 

separar os dados que se referem às causas do desestímulo dos professores de 

Literatura, as concepções destes e de seus alunos sobre qual seja a importância de se 

ensinar e aprender a disciplina, e assim por diante. 

 Em síntese, adoto aqui uma perspectiva de análise de discurso ancorada no 

pressuposto de que o que dizemos sobre nós e sobre a realidade é que nos constrói 

tais como somos. Tal tipo de abordagem mostra-nos que a realidade só é possível à 

dependência de nosso dizer; afinal, se, em certo momento, optamos pelo não ou pelo 

sim, por exemplo, tornamo-nos responsáveis pela construção do que, insensivelmente, 

o universo inteiro e nós mesmos (não-)somos, conforme nos ensina Álvaro de 

Campos: 

―Se em certo momento 
Tivesse dito sim em vez de não, ou não em vez de sim; 
Se em certa conversa 
Tivesse dito as frases que só agora, no meio-sono, elaboro –  
Se tudo isso tivesse sido assim, 
Seria outro hoje, e talvez o universo inteiro 
Seria insensivelmente levado a ser outro também‖ 

37
 

 

 

 

                                                 
37

 CAMPOS, Álvaro. Na noite terrível. In: PESSOA, Fernando. Poemas escolhidos. Rio de Janeiro: O 

Globo, 1997. p. 127-8.  
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i. ii.ii. Conceito de leitura (literária): 

Jouve (2003) advoga que o processo de leitura constitui-se de cinco etapas 

basilares que partem de um plano mais concreto para um mais abstrato. Antes de 

tudo, postula o autor, a leitura é um ato palpável, que só se torna possível devido ao 

aspecto neurofisiológico do ser humano. Com efeito, sem o aparelho visual e as 

diferentes funções desempenhadas pelo cérebro, mostraria-se inviável para o 

indivíduo o processo de ―[...] percepção, identificação e memorização dos signos‖ 

(Jouve, ib.: 17). Assim, observa-se que, num primeiro momento, ler é decodificar – 

―palavra que na teoria da leitura significa passar do código escrito para o código oral‖ 

(Leffa, 1999: 19). 

 De acordo com Jouve, a segunda fase do ato de leitura constitui-se do aspecto 

cognitivo. Após decifrar os vocábulos, o leitor tenta compreender o sentido deles, o 

que implica um processo mais abstrato. Reforça o autor: ―Depois que o leitor percebe 

e decifra os signos, ele tenta entender do que se trata. A conversão das palavras e 

grupos de palavras em elementos de significação supõe um importante esforço de 

abstração‖ (id., ib.: 17).    

 No decorrer deste processo, entra em jogo o viés afetivo. Assim como a leitura 

do texto liga-se diretamente às capacidades neurofisiológicas e cognitivas do 

indivíduo, correlaciona-se, também, com a própria afetividade do leitor. Focando-se no 

texto literário, Jouve defende: ―As emoções estão de fato na base do princípio de 

identificação, motor essencial da leitura de ficção. É porque elas provocam em nós 

admiração, piedade, riso ou simpatia que as personagens romanescas despertam o 

nosso interesse‖ (id., ib.: 18). 

 Num plano ainda mais abstrato, a leitura apresenta-se como um processo de 

argumentação. Independentemente da tipologia, qualquer texto, implícita ou 

explicitamente, carrega a intenção de, em alguma medida, convencer o leitor do ponto 

de vista disseminado. Platão e Fiorin (2003: 13) observam que ―[...] todo texto contém 

um pronunciamento dentro de um debate de escala mais ampla‖. Assim, ―[...] o leitor, 

de forma mais ou menos nítida, é sempre interpelado. Trata-se para ele de assumir ou 

não para si próprio a argumentação desenvolvida‖ (Jouve, op. cit.: 21-2).  

 A última etapa da atividade de leitura, segundo Jouve, constitui-se de um 

processo simbólico. Desta maneira, o sentido que se constrói no ato de ler está inter-

relacionado com o contexto cultural em que o leitor se insere. ―Toda leitura interage 

com a cultura e os esquemas dominantes de um meio e de uma época. A leitura 

afirma sua dimensão simbólica agindo nos modelos do imaginário coletivo‖ (id., ib.: 

22).  
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 De certo modo dialogando com Jouve, Barthes & Compagnon (1987) 

concebem a leitura como um processo que se dá em dois níveis: o da apreensão e o 

do valor. No primeiro nível, o leitor apenas decodifica, decifra os signos, sem investir 

nenhuma espécie de valor nesses termos. ―Podia chamar-se a esta leitura: leitura 

primeira, leitura imediata, leitura literal, ou ainda leitura operatória‖ (Barthes & 

Compagnon, ib.: 187). No segundo nível, todavia, os signos são vistos como símbolos 

revestidos de significado valorativo. É, pois, um processo de interpretação em que as 

palavras e os conjuntos de palavras são codificados segundo variáveis de ordem 

filosófica, cultural, histórica, psicológica. Assim, ―[...] o objeto da leitura já não é a 

compreensão em bruto dos signos, mas sim o sentido que se espera que transmitam 

(ou restituam)‖ (id., ib.: 187).  

Martins (1986), por seu turno, entende a leitura de maneira mais ampla e 

defende que ler é um processo que precede a cultura escrita e que começa a se 

construir no momento em que nascemos. Primeiro, o sujeito percebe, experimenta, lê 

(no sentido mais vasto do termo) o mundo ao redor. Depois, tem acesso ao texto 

propriamente dito. Logo, para a autora, assim como para Jouve, Barthes & 

Compagnon – embora em perspectivas distintas –, ler é um processo que parte de um 

nível mais concreto para um plano mais abstrato. Advoga Martins (ib.: 11): 

Desde os nossos primeiros contatos com o mundo, percebemos o 
calor e o aconchego de um berço diferentemente das mesmas 
sensações provocadas pelos braços carinhosos que nos enlaçam. 
A luz excessiva nos irrita, enquanto a penumbra tranqüiliza. O som 
estridente ou um grito nos assustam, mas a canção de ninar 
embala nosso sono. Uma superfície áspera desagrada, no entanto, 
o toque macio de mãos ou de um pano como que se integram à 
nossa pele. E o cheiro do peito e a pulsação de quem nos ama ou 
abraça podem ser convites à satisfação ou ao rechaço. 
Começamos a compreender, a dar sentido ao que e a quem nos 
cerca. Esses também são os primeiros passos para aprender a ler.  

 
 Freire (1989) compartilha deste mesmo pensamento. Para ele, a leitura não se 

esgota no puro e simples ato da decodificação da linguagem verbal, haja vista que ―A 

leitura do mundo precede a leitura da palavra, daí que a posterior leitura desta não 

possa prescindir da continuidade da leitura daquele. Linguagem e realidade se 

prendem dinamicamente‖ (id., ib.: 12). De maneira bastante poética e emotiva, Freire 

(ib.: 15) ainda se refere a sua própria experiência: 

A decifração da palavra fluía naturalmente da ―leitura‖ do mundo 
particular. Não era algo que se estivesse dando superpostamente 
a ele. Fui alfabetizado no chão do quintal de minha casa, à sombra 
das mangueiras, com palavras do meu mundo e não do mundo 
maior dos meus pais. O chão foi o meu quadro-negro; gravetos, o 
meu giz. 
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 Deste modo, advogo aqui que a leitura é um processo que parte de um plano 

mais concreto para um nível mais abstrato. É inegável a indispensabilidade dos 

aspectos neurofisiológicos num primeiro momento – o da decodificação dos signos. Na 

mesma medida, é inconteste o postulado de que, num plano mais abstrato, a leitura 

reveste-se de um sentido valorativo, que constitui a etapa de interpretação do que se 

lê a partir de conhecimentos oriundos de várias searas (cultura, filosofia, história, 

psicologia). Ademais, faz-se mister reconhecer que, de fato, as primeiras leituras do 

sujeito começam em seu contato com o mundo ao redor, contato esse que abre 

caminho para a chegada da palavra escrita.  

 

i.ii.iii. Perspectivas de leitura: 

Leffa (1999) aponta que, na literatura lingüística, há, basicamente, três tipos de 

perspectivas (ou abordagens) da leitura: (i) a do texto (bottom-up); (ii) a do leitor (top-

down); e a (iii) interacionista (ou interacional).  

 Conforme a primeira perspectiva – bottom-up –, a leitura caracteriza-se como 

um processo ascendente, que parte do texto para o leitor. Tal tipo de abordagem teve 

ênfase nas décadas de 50 e 60 com o Estruturalismo americano, em particular. O 

texto era visto como uma espécie de intermediário entre o leitor e o conteúdo, o qual, 

para ser adequadamente atingido, deveria contar com uma estrutura lingüística 

cristalina. É, pois, uma visão essencialista da leitura, já que, segundo informa Coracini 

(2005: 20), ―[...] acredita-se na existência de uma essência e nossa tarefa seria a de 

buscá-la, resgatá-la, capturá-la. Quem diz essência diz verdade e verdade absoluta 

que todos nós desejamos e, por isso, buscamos, na ânsia da perfeição, da 

completude, da totalização‖.  

Seguindo a referida abordagem, os livros didáticos e paradidáticos utilizados 

nas escolas deveriam apresentar léxico e sintaxe ajustados ao que era pré-concebido 

como conhecimento do leitor, o qual jamais poderia ser defrontado com palavras ou 

frases que causassem qualquer tipo de estranhamento. Como afirma Leffa (ib.: 17): ―O 

que se buscava era adaptar o texto ao leitor, respeitando suas limitações; a falta de 

proficiência em leitura era um direito do leitor‖.  Para esta abordagem, portanto, o 

sentido do texto encontra-se estritamente no texto. Anulam-se leitor, autor e contexto. 

Assim, qualquer problema que pudesse surgir no entendimento da composição era de 

responsabilidade de suas características, e não daquele que a lia. Nesse sentido, 

Mascia (2005: 46) assevera: 

[...] o texto é entendido como um objeto com existência própria, 
independente do sujeito e da enunciação, não passando de mero 
pretexto para se ensinar o conteúdo gramatical. O sentido é 
concebido como que arraigado às palavras e às frases, ficando na 
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dependência direta da forma, contido, em última instância, no 
próprio texto. A leitura é concebida como decodificação da 
mensagem que se dá em nível formal, a partir do reconhecimento 
dos itens lingüísticos já conhecidos, e se processa em dois pólos 
dicotômicos, visando distinguir o literal do metafórico, o denotativo 
do conotativo, o objetivo do subjetivo.  

  

 Assim, observa-se que, para tal perspectiva, a leitura é um processo 

estritamente passivo, no qual cada palavra, cada frase, cada vírgula mostram-se de 

extrema importância. Isso se identificaria na própria postura do leitor ao ler um livro, 

por exemplo: seus olhos correm as linhas da esquerda para a direita, de cima para 

baixo, sem saltos, sem recuos. 

Um mesmo texto apresentaria sempre idêntico significado, ―[...] pelo menos em 

leitores de um mesmo nível de competência‖ (Leffa, op. cit.: 19). Por conseguinte, 

aqueles ditos mais competentes encontrariam-se no direito de passar o significado aos 

menos competentes – situação não raro identificada, ainda hoje, em salas de aula de 

língua materna onde o professor entende que detém o sentido do texto e o aluno, 

como uma tábula rasa, deve ser preenchido por este significado.  

 A segunda perspectiva – top-down – já parte para o extremo oposto. Entende-

se que o sentido do texto não está nele mesmo, mas sim no leitor. É um processo 

descendente acionado a partir de conhecimentos que se encontram no aparelho 

cognitivo daquele que lê. Tais conhecimentos referem-se à experiência de vida e de 

mundo do leitor, bem como a seu domínio de determinadas estruturas lingüísticas e 

textuais.  

 As experiências de vida e de mundo do leitor incluem suas crenças, suas 

emoções, suas experiências do dia-a-dia, seus conhecimentos gerais sobre as mais 

diferentes áreas do saber humano, tais como história, biologia, geografia, filosofia. Ao 

ler um texto, o leitor constrói o sentido deste por meio da ativação de seu arquivo 

mental. ―O que o texto faz, portanto, não é apresentar um sentido novo ao leitor, mas 

fazê-lo buscar, dentro de sua memória, um sentido que já existe, que já foi de certa 

maneira construído previamente‖ (Leffa, ib.: 24).  

 Os conhecimentos lingüísticos, por seu turno, respeitam ao domínio, por parte 

do leitor, dos níveis fonético, ortográfico, morfológico, lexical, sintático e semântico do 

idioma. Assim, por exemplo, um leitor que conheça os mecanismos de coesão 

seqüencial do Português consegue atribuir muito mais significado ao uso das 

conjunções e das preposições num texto desta língua que um leitor que não tenha 

ciência dos referidos mecanismos. Tal tipo de conhecimento, porém, por ter sido muito 

enfatizado pela perspectiva bottom-up, não recebeu muitas atenções dos teóricos 

defensores desta segunda abordagem. 
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 Os conhecimentos textuais, por fim, referem-se à estrutura formal do texto, a 

sua tipologia, a seu gênero. Nessa medida, Leffa informa que, segundo pesquisas 

feitas nos EUA à época da ênfase a esta segunda perspectiva, crianças para as quais 

os familiares contavam estórias apresentavam uma facilidade muito maior de 

compreender a story grammar de uma narrativa quando aprendiam, de fato, a ler. Por 

―[...] já estarem familiarizadas com os traços formais das histórias infantis (‗Era uma 

vez‘, ‗E foram felizes para sempre‘, etc.) desenvolvia-lhes a sensibilidade para a 

estrutura esquemática da narrativa, antes mesmo de terem aprendido a ler‖ (Leffa, ib.: 

24). 

   Para esta perspectiva, o processo de leitura ainda envolve a presença ativa 

do leitor no que se refere ao teste de hipóteses. Aquele que lê tenta verificar se os 

conhecimentos presentes em seu arquivo mental conseguem ou não formular sentido 

para o texto. Mascia (op. cit.: 47) mostra, nessa medida, que o ato de ler desenvolve-

se ―[...] através da formulação de hipóteses – se confirmadas, interpreta-se o material, 

se não, formulam-se outras, dependendo dos objetivos‖. Nessa medida, diz Leffa (ib.: 

26):  

Como tudo que se faz na vida, a atividade da leitura só é possível 
na medida em que o leitor usa seu conhecimento prévio para 
direcionar sua trajetória pelo texto, eliminado antecipadamente as 
opções inválidas. Quanto mais se avança num texto, mais 
exatamente pode-se prever o que vem a seguir, e quanto maior for 
nossa experiência geral de leitura maior será nossa capacidade de 
prever o que um texto pode conter, antes mesmo de se iniciar sua 
leitura. 

  

 Estas duas perspectivas são ferozmente criticadas por Leffa. Segundo o autor, 

a abordagem que privilegia apenas o texto mostra-se incoerente na medida em que a 

leitura não é um processo linear. Quando alguém lê um jornal, por exemplo, não se 

detém a todas as reportagens, passando página por página, da esquerda para a 

direita, de cima para baixo. Muito menos, decodifica todas as suas palavras e frases. 

Existem inúmeros tipos de leitura a depender dos objetivos do leitor, o qual pode 

avançar, recuar, ziguezaguear no texto. Além disso, ninguém escreve utilizando-se 

somente daquelas estruturas lingüísticas que julga de conhecimento de quem lê. O 

leitor é um sujeito ativo, capaz de criar inúmeros outros sentidos para o texto de 

acordo com seus conhecimentos e com o contexto em que se insere. Nesse mérito, o 

domínio do vocabulário, por exemplo, é algo secundário, haja vista que não é sua 

compreensão que facilita o entendimento do texto, ―mas uma outra ou outras variáveis 

associadas ao vocabulário. Essas variáveis associadas podem ser, por exemplo, a 

capacidade de identificar o contexto, acionar o conhecimento de mundo relevante, 

estabelecer conexões com diferentes partes do texto‖ (Leffa, ib.: 23).  
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 A segunda abordagem se mostraria problemática pelo fato de ―escancarar‖ as 

possibilidades de leitura de um texto, uma vez que, se os significados são construídos 

apenas pelo conhecimento armazenado na mente do leitor, qualquer compreensão 

deve ser considerada válida, legítima. Assim, por exemplo, ao ler um poema como ―No 

meio do caminho‖, de Carlos Drummond de Andrade, uma pessoa que tenha passado 

por uma experiência amorosa entreposta por muitos obstáculos poderia entender que 

a ―pedra no meio do caminho‖ significaria justamente as barreiras com que o ser 

humano se depara num relacionamento afetivo. O contexto maior (da resistência 

encontrada pelos modernistas ao quebrarem com a literatura tradicional) e o próprio 

autor (um poeta modernista que defendia amplamente os postulados da escola) são 

desconsiderados. Nesse sentido, Leffa (ib.: 28) assevera: ―O leitor passa a ser visto 

como o soberano absoluto na construção do significado. Como o significado não é 

extraído mas atribuído, o leitor tem o poder de atribuir o significado que lhe aprouver. 

Não há significado certo ou errado, há apenas o significado do leitor‖. 

 A terceira abordagem – a interacionista –, por sua vez, define a leitura pela 

perspectiva do diálogo. Leffa advoga que ler é um processo transacional, em que o 

sentido é construído pela interação entre autor, leitor e contexto (social, histórico, 

político, cultural). Em verdade, esta perspectiva caracteriza-se como uma revisão da 

abordagem que enfatiza o papel primordial do leitor, isolando-o do contexto maior em 

que ele atua e desconsiderando que sua prática produz mudanças. Nesse sentido, 

Leffa (ib.: 29) amplia a idéia de transformação e afirma: ―Esse processo [...] 

caracteriza-se por causar mudanças em todos os elementos envolvidos. Muda o leitor 

na medida em que o vai lendo e muda também o texto, tanto durante a escrita quanto 

durante a leitura‖. Assim, o texto não é uma instância pronta e acabada cujos 

significados são construídos pelo autor e devem ser extraídos pelo leitor. Afinal, como 

postulam Barthes & Compagnon (op. cit.: 187): ―A minha leitura não é neutra ou 

inocente como a da máquina: é um acto, a produção de um outro texto, e não a 

reprodução pelo idêntico, a amplificação do texto que a ocupa‖. Deste modo, a leitura 

é entendida como um processo que constrói o texto; assim, cada nova leitura geraria 

um novo texto. 

 A perspectiva interacionista, porém, não se esgota nesta definição. Seus 

defensores também partem do princípio de que o processo de leitura inclui o diálogo 

entre os vários tipos de conhecimento (lexical, morfológico, sintático, semântico, de 

mundo, de vida) arquivados na mente do leitor. Se, durante o ato de ler, o indivíduo 

apresenta algum déficit em relação a um dos tipos de conhecimento armazenados, ele 

ativa um outro, compensando, assim, a lacuna deixada pelo primeiro. Por exemplo, se 

o vocabulário causa algum problema no entendimento do texto, o leitor pode ativar 
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seus conhecimentos morfológico, enciclopédico para tentar inferir o significado da 

palavra no contexto específico.  

 Tal abordagem define-se, ainda, como interacionista pelo fato de entender que 

o sentido do texto também pode ser construído pelo diálogo com o outro. Assim, numa 

sala de aula, talvez se apresente muito mais profícua uma atividade de leitura que 

requeira uma interação entre os alunos do que um trabalho individual. Isso enriquece a 

produção dos significados na medida em que cada um contribui com idéias diferentes, 

processando uma troca de informações que auxiliam bastante no estabelecimento de 

uma leitura mais lógica. Desta maneira, ―Ler deixa de ser uma atividade individual para 

ser um comportamento social, onde o significado não está nem no texto nem no leitor, 

mas nas convenções de interação social em que ocorre o ato da leitura‖ (Leffa, ib.: 

30).  

 Coracini (2005) e Mascia (2005), por seu turno, além de cerrarem fileiras com 

Leffa no que se refere às críticas tecidas às duas primeiras abordagens, também se 

opõem ao autor e desconsideram a perspectiva interacional. Dizem as estudiosas que 

tal perspectiva caracteriza-se, em verdade, como um prolongamento da primeira – a 

bottom-up. Para elas, o texto continua sendo autoritário na construção do sentido, uma 

vez que ―O papel do leitor é o de reconstruir o texto ou recuperar o seu verdadeiro 

sentido. Bom leitor é aquele que é capaz de percorrer as marcas deixadas pelo autor 

para chegar à formulação das próprias idéias deste‖ (Mascia, op. cit.: 47). Por isso, as 

autoras defendem uma visão discursivo-desconstrutivista da leitura, para qual o 

importante é trazer à baila o que o texto tenta esconder (paradoxos, incongruências). 

Conforme Coracini (op. cit.: 36), ―[...] o texto escrito esconde, sob a superfície 

homogênea e una, o interdiscurso, rastro de outros dizeres, que se cruzam (o já dito, a 

memória discursiva)‖. Mascia (op. cit.: 50), por seu turno, esclarece: 

Trata-se de uma recusa em ler o texto como ele deseja ser lido, ou 
seja, a busca dos ditos através dos não-ditos, pois, segundo esta 
perspectiva, a possibilidade de significado de um texto, a sua 
coerência (presença) só é garantida pelas negações (ausências), 
que se inscrevem dentro dele como um jogo de oposições, cujas 
regras se instauram no momento do jogo (a cada nova leitura). 

 
 Conquanto se mostre bastante coerente a perspectiva de Coracini e Mascia, 

advogo, aqui, a abordagem interacional proposta por Leffa. Penso que, em tal 

abordagem, o texto não é visto como uma ―camisa-de-força‖, muito menos o leitor é 

obrigado a mapear os rastros deixados pelo autor, a fim de construir o sentido da 

composição. O texto é, antes de tudo, um lugar de diálogo entre o autor, o leitor e o 

contexto em que se inserem. Tanto quem o produz é importante quanto sua própria 

estrutura lingüística, aquele que o lê e o espaço maior em que a transação de sentido 
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ocorre. O texto não é uma ―prisão‖, mas sim ―[...] uma rede colocada na base do 

processo, pretensamente protegendo o leitor na eventualidade de uma queda; acima 

do texto, vemos o leitor, pairando em algum lugar do espaço, assumindo riscos 

maiores ou menores nas suas evoluções, com maior ou menor grau de confiança na 

segurança da rede‖ (Leffa, op. cit.: 13).   

 
 

i.ii.iv. A leitura literária: 

Mas, se a leitura de modo geral já é, por sua própria inerência, um fenômeno 

complexo, que envolve tantas variáveis, o que pensar acerca da leitura literária? Como 

entender o processo de compreensão de uma linguagem constituída por um 

emaranhado de símbolos que dão margem às mais distintas interpretações? 

Acredito que a Literatura é uma espécie de história mal contada. O texto 

literário constitui-se de inúmeras veredas pelas quais o leitor pode transitar, buscando 

preencher as lacunas deixadas pelo autor. Esse trabalho de completude – está claro – 

condiciona-se pelos conhecimentos arquivados na mente daquele que lê, pelas 

possíveis intenções do escritor, pelo texto em si e pelo contexto mais amplo em que 

todos estes elementos se inserem.  

A leitura literária é, portanto, sempre diálogo. Nela, não há espaço para o 

totalitarismo do texto. Piglia (2007: 16) afirma que ―A leitura perfeita, a que 

corresponde com exatidão ao que o livro implica, é uma utopia. O que se faz é 

procurar algum de seus sentidos e tentar reconstruí-lo, mas, em Literatura, sempre há 

um sentido que escapa. Esse é um dos fatores que garantem seu fascínio e a 

possibilidade de releitura [...]‖. Compartilhando deste mesmo pensamento, advogam 

Barthes & Compagnon (op. cit.: 200): ―O sentido não precede o texto, não está nele 

depositado nem é um dado. É, no texto, por assim dizer, sempre adiado, uma 

produção. É por isso que a leitura é sempre um acto, o acto da produção do sentido 

[...]‖ 

Piglia (2006: 19) ainda postula que o bom leitor do texto literário ―[...] é aquele 

que lê mal, distorce, percebe confusamente‖, pois, na arte de ler, ―nem sempre quem 

tem melhor visão lê melhor‖. A leitura é vista aqui como um processo de pulos, recuos, 

saltos, e não como um fenômeno produzido a partir de uma postura em que se lê da 

esquerda para a direita, de cima para baixo, frase por frase, parágrafo por parágrafo, 

página por página. O leitor é aquele que viaja pelas estradas do texto, que inter-

relaciona suas partes, que questiona, que torce e distorce, que rabisca as páginas, 

puxa setas, sublinha termos, sem o menor pudor de amassar, arregaçar o texto; ―os 

leitores são viajantes [que] circulam nas terras alheias, nômades caçando por conta 
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própria através dos campos que não escreveram, arrebatando os bens do Egito para 

usufruí-los‖ (Certau, s/d: 269). O leitor seria um errante que caminha de um lado para 

o outro do texto, a correr sempre em busca de algo que escapa, desejando produzir, 

juntamente com o próprio texto, com o autor e com o contexto, o sentido da 

composição. Sobre isso, afirma Gervais (2000: 42): 

Sabe-se pela experiência, nossas leituras não são todas, a partir 
da primeira travessia do texto, atividades perfeitas e ideais. 
Cometemos erros, nossa intenção não é sempre total, 
esquecemos detalhes, não fazemos todas as sínteses necessárias 
no momento em que são requisitadas, e assim por diante. 
Raramente somos leitores modelos. Teríamos, antes, tendência a 
improvisar nossas leituras, que são feitas, inicialmente, sob um 
modo deficitário, mesmo quando dedicamos nossa atenção. E 
essa insuficiência é uma condição necessária a toda leitura 
literária. 

 

Para Jouve (op. cit.), a leitura do texto literário é uma experiência de fruição 

estética. Segundo o autor, a Literatura constitui um espaço que permite ao leitor 

vivenciar sensações que a realidade não raro lhe torna interditas. A leitura literária é, 

concomitantemente, um espaço de libertação do mundo real e de preenchimento, com 

a experiência do imaginário, desse vazio.  

Ainda conforme Jouve, a leitura literária é uma experiência da alteridade. 

Nessa medida, ler um romance, por exemplo, como apontei, seria uma forma de 

viagem para um outro mundo em que o leitor incorpora outros ―eus‖, experimenta 

outras vidas, outras formas de se posicionar frente à realidade, saindo enriquecido 

desse processo. ―Uma das experiências mais emocionantes da leitura consiste em 

proferir mentalmente idéias que não são nossas [...]. Essa interiorização do outro [...] 

perturba tanto quanto fascina. Ser quem não somos [...] tem algo de desestabilizante‖ 

(id., ib.: 109). Ainda assevera o autor: ―Ler, pois, é uma viagem, uma entrada insólita 

em outra dimensão que, na maioria das vezes, enriquece a experiência‖ (id., ib.: 109).  

Desta maneira, postulo que a leitura literária apresenta-se como um processo 

complexo. O sentido do texto literário – inacabado por sua própria natureza – deve ser 

produzido pelo diálogo entre leitor, o próprio texto, autor e o contexto em que se 

encontram. Os leitores, em específico, são obrigados a imergir-se na composição, 

interagindo de modo profundo com ela, na incansável e árdua tentativa de construir 

seus significados. Ler, nesse sentido, é ainda experimentar outras sensações, outros 

mundos, outras vidas. É, pois, lançar-se pelos (des)caminhos de um imaginário 

incontornavelmente enriquecedor.  
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i.ii.v. Abordagens do texto literário em sala de aula: 

 Conquanto passíveis das críticas tecidas na apresentação deste trabalho, os 

PCNEM (1999) mostram-se bastante coerentes ao postularem que o ensino da Leitura 

(literária), da Gramática e da Redação deve ser ministrado a partir do texto entendido 

como uma unidade por meio do qual os alunos aprendem, concomitantemente, a ler, a 

analisar as estruturas lingüísticas do idioma e a escrever. Advogam os PCNEM: ―A 

unidade básica da linguagem verbal é o texto, compreendido como a fala e o discurso 

que se produz, e a função comunicativa, o principal eixo de sua atualização e a razão 

do ato lingüístico‖ (ib.: 139).  

Entretanto, pesquisas recentes (Cavalcante et alii, 2005; 2006) sobre o ensino 

da literatura apontam para o fato de ser irrisório o número de professores que, com 

efeito, partem do texto literário como uma unidade de ensino, investigando tanto sua 

composição estética quanto os valores políticos, ideológicos e culturais que veiculam. 

Por razões de vária ordem, muitos docentes utilizam as obras literárias como um 

pretexto para o puro e simples estudo das regras gramaticais por si mesmas. Ramos 

(2004: 110) defende que 

[...] o professor de língua portuguesa [deve] introduz[ir] o texto 
literário, não para explorar a gramática, mas para buscar a sua 
plurissignificação e, conseqüentemente, a criticidade, a reflexão e 
a criatividade do aluno, pois o contato com a arte possibilita a 
recriação, juntamente com o autor, de um universo pleno de 
informações, participando de forma ativa na construção dos 
sentidos 

 
Somado a isso, encontram-se ainda aqueles docentes que, ao invés de utilizarem o 

texto literário propriamente dito em sala de aula, acabam por privilegiar um ensino 

pautado apenas na historiografia da literatura. Características que, não raras vezes, 

apresentam-se infundadas, a depender do autor que se aborda, são impostas aos 

alunos como verdades irrefutáveis. O contato com a obra em si e o aprendizado que 

se pode tirar dela são, quase sempre, desconsiderados. Zinani & Santos (2004: 66) 

compreendem que ―A literatura é uma arte, é produto da intuição e é por esse canal 

que deve ser apreciada [...]. Assim, restringir o estudo da literatura a uma relação de 

datas, autores e obras é, na melhor das hipóteses, reducionista e entristecedor‖. 

Leahy-Dios (2004), em pesquisa sobre o nível da educação literária no ensino 

médio, chega à conclusão de que, de modo geral, vigora uma ―pedagogia de silêncios‖ 

no que se refere às metodologias de ensino-aprendizagem adotadas pelos 

professores. Nesse sentido, diz a pesquisadora: ―Silêncios [...] prevalecem [...] quando 

o nível é rebaixado em nome de estratégias superficiais pseudo-alternativas. Ou 

mesmo quando nós, professores, expulsamos de nosso convívio as poucas vozes 



 69 

desafiadoras que enfrentam um poder equivocado em nossas salas de aula‖ (id., ib.: 

209).  

 Tendo em vista este quadro, que perspectiva de leitura literária mostra-se mais 

producente no ensino da literatura? A que privilegia o texto (bottom-up)? A que 

enfatiza o papel do leitor (top-down)? Ou a que propõe o diálogo entre leitor, texto, 

autor e contexto (interacionista)? Acredito que a opção por esta última talvez se 

apresente mais plausível. 

A abordagem textual faz-se improdutiva na medida em que arroga ao texto o 

domínio absoluto de seu sentido. Isso obviamente pressupõe um leitor passivo, cujo 

único papel é extrair um significado pronto, que se encontra por baixo da estrutura da 

composição. Nesse sentido, como o docente é aquele que apresenta uma maior 

competência lingüística, torna-se a ―Entidade‖ detentora do significado do texto – na 

visão de muitos alunos, pelo menos. Leffa (op. cit.: 19) afirma que, em situações 

típicas de sala de aula, ―[...] o texto [passa a] significa[r] aquilo que o professor diz que 

ele significa‖. Não raro, os livros didáticos utilizados também reproduzem essa mesma 

lógica, abordando o texto literário a partir de uma perspectiva que desconsidera 

contexto, leitor e autor. Gens (2004:167) advoga: 

Do modo pelo qual o ensino da literatura e da leitura vem 
realizando-se na escola, através de livros didáticos, é notório, a 
contar pelas questões elaboradas sobre fragmentos de textos, que 
os alunos não são expostos a comportamentos criativos. As 
perguntas exigem deles apenas a compreensão da superfície do 
material que se resume a uma leitura topográfica. Grande parte 
das perguntas preocupa-se com o que está sendo dito e não com 
o ‗como‘. Raras são as questões que dão importância à elaboração 
de um texto na dimensão da linguagem. Trata-se de um grande 
equívoco. 

 
 Da mesma maneira, postulo ser um engodo partir para o outro extremo e 

privilegiar apenas a perspectiva do leitor. Adotando esse tipo de abordagem, os 

professores perdem os parâmetros que norteiam a legitimidade de uma interpretação. 

Assim, todas e quaisquer impressões dos alunos deverão ser creditadas, uma vez que 

são seus conhecimentos arquivados que, única e exclusivamente, determinam sua 

leitura. Leffa (op. cit.: 28) adverte que  

Se a interpretação do aluno entrar em choque com a do professor, 
prevalece a interpretação do aluno – na medida em que ele é o 
leitor. A construção do significado é uma questão de foro íntimo, 
imune a qualquer injunção externa que possa interferir na 
privacidade e no direito que o leitor tem de interpretar.  
 

 Por isso, conjeturo que a perspectiva mais producente para a abordagem do 

texto literário no ensino é a que privilegia a interação entre leitor, texto, autor e 

contexto. Acredito que a obra literária propriamente dita deva ser de fato levada à sala 
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de aula e que o professor deva atuar como um intermediário que conduza o aluno – 

cujos conhecimentos e contexto em que vive não devem ser anulados – à vida, às 

concepções artísticas e ao contexto social, cultural, político do autor. ―Não há 

linguagem no vazio, seu grande objetivo é a interação, a comunicação com um outro, 

dentro de um espaço social [...]‖ (PCN, p. 125).  

 Concluo, então, que, a fim de ministrar um ensino mais produtivo, os 

professores de literatura devam ter uma maior consciência das perspectivas que 

adotam ao abordar os textos literários, privilegiando, sempre, o diálogo.  

 

i.ii.vi. O fenômeno de adaptação: 

 
―O bonde se arrastava, em seguida estacava. Até Humaitá 

tinha tempo de descansar. Foi então que olhou para o homem 
parado no ponto. 

[...] 
Ana olhava-o. E quem a visse teria a impressão de uma mulher 
com ódio. Mas continuava a olhá-lo, cada vez mais inclinada – o 
bonde deu uma arrancada súbita jogando-a desprevenida para 
trás, o pesado saco de tricô despencou-se do colo, ruiu no chão – 
Ana deu um grito, o condutor deu ordem de parada antes de saber 
do que se tratava – o bonde estacou, os passageiros olharam 
assustados. 
 [...] 
 Poucos instantes depois já não a olhavam mais. O bonde se 
sacudia nos trilhos e o cego mascando goma ficara atrás para 
sempre. Mas o mal estava feito. 
 [...] 
E como uma estranha música, o mundo recomeçava ao redor. O 
mal estava feito.‖ 

38
  

 

 Um bonde, um cego, uma mulher e uma única certeza-dúvida frente a 

incompletude-plena que subjaz ao fracassado projeto humano de autoconhecimento: 

―Que sei eu do que serei, eu que não sei o que sou?/ Ser o que penso? Mas penso ser 

tanta coisa!‖ 39. Em ―Amor‖, de Clarice Lispector, a personagem Ana, na (in)desejável 

tentativa de se compreender, trava contra a outra-mesma de si um dilacerante e 

revelador embate, sendo obrigada a se adaptar a um mundo onde ―Tudo era estranho, 

suave demais, grande demais‖ 40, ―como se as coisas pudessem ser revertidas com a 

mesma calma com que não o era‖ 41.  

 A capacidade de se adaptar a novas situações, a novas realidades apresenta-

se como um traço inerente às espécies animal e humana. Charles Darwin, já no século 

XIX, prova, por meio de suas pesquisas nas Ilhas Galápagos, a flexibilidade de 

                                                 
38

 LISPECTOR, Clarice. Amor. In: _____. Laços de família. Rio de Janeiro: Rocco, 1998. p. 19-29. 
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 CAMPOS, Álvaro. Tabacaria. In: PESSOA, Fernando. Poemas escolhidos. Rio de Janeiro: O Globo, 

1997. p. 121-5. 
40

 Lispector, id., ib.: 24. 
41

 id, ib.: 23. 
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determinados animais no que tange à sua adaptação físico-biológica ao meio em que 

se encontram. Com os seres humanos, o postulado de Darwin não se apresenta 

menos coerente: a todo momento, diante da miríade de mudanças por que passam 

suas vidas, os homens tendem a se transformar em virtude do meio social, econômico, 

cultural, político, identitário pelos quais transitam. No que respeita à seara da produção 

de texto, do cinema, do teatro, dentre outros, a tese darwiniana ratifica-se 

sobremaneira: em todas essas medias, verifica-se um processo contínuo de 

adaptações de antigos discursos a novos dizeres, olhares, pontos de vista.  

 Nesse sentido, tento entender aqui como a adaptação teatral de obras literárias 

pode constituir um tipo de leitura crítica que desperte o interesse dos alunos de ensino 

médio pela literatura. Proponho, assim, uma perspectiva diferente daquela que, não 

raro, observa-se em sala de aula: a leitura pura e simples de adaptações de clássicos 

literários como única saída para que os jovens – considerados desinteressados e sem 

grande bagagem cultural por muitos professores – vivenciem a experiência literária.  

 Benjamin (1992 apud Hutcheon, 2004: 2), considerando que todo discurso é 

inevitavelmente transpassado por outros dizeres, assevera: ―storytelling is always the 

art of repeating stories‖42. Orlandi (2007: 133-4), por seu turno, advoga:  

[...] pensando a linguagem como fundamentalmente dialógica, a 
alteridade é parte constitutiva do dizer que o delimita e regula, 
sendo o discurso sempre atravessado por ‗outros‘ discursos. É 
assim que se cumpre a relação necessária do lingüístico com o 
ideológico: os sentidos não têm donos.  

 

Nessa medida, defino a adaptação como um processo por meio do qual se 

(re)interpretam, (re)atualizam discursos outros. Tal fenômeno é próprio do humano 

que há em cada homem – ser dialógico por natureza. As obras de Shakespeare, 

Goethe e Racine, por exemplo, ao contrário do que se possa imaginar, não são, em 

sua totalidade, originais. Constituem, antes, um outro olhar, uma (re)atualização de 

outros autores (Hutcheon, 2004). No caso de Shakespeare, em específico, o escritor 

valia-se de estórias e mitos de outros contextos culturais para dar corpo às estórias 

que encantaram e/ou causaram polêmica na sociedade elisabetana dos séculos XVI e 

XVII. 

 De acordo com Mirtry (1973), a arte de adaptar nasce sob a égide da literatura. 

No que toca, por exemplo, à produção cinematográfica, a adaptação constituía-lhe, 

nesse sentido, uma garantia de valor, já que, inicialmente, o cinema caracterizava-se 

como um espaço de adaptações de clássicos literários. Segundo o autor, o status de 

obra de arte só era arrogado às películas na medida em que estas se dedicavam a 
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 ―Contar histórias é sempre a arte de repetir histórias‖ 
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introduzir o público à literatura. ― [...] la obra original conservaba su poder virtual 

incluso em su propia caricatura, otorgaba su sello a la película que inspiraba, le daba 

el testimonio estético que necesitaba, pero subraya de esta forma la inferioridad 

congênita de um arte que la necesitaba‖43 (id., ib.: 424). 

 Sanders (2006), por seu turno, postula ser a adaptação uma ―prática 

transposicional‖. Ao se adaptar uma obra literária para o cinema, por exemplo, realiza-

se uma transposição de um dado gênero a outro, de uma forma, uma estrutura à 

outra. Isso, segundo a autora, implica ―addition‖, ―expasion‖, ―accretion‖ e 

―interpolation‖44 em relação ao texto base. Assim, o novo texto freqüentemente 

apresenta comentários sobre o original, oferecendo uma revisão do ponto de vista 

primeiro, dando voz ao que, talvez, tenha sido silenciado, colocado à margem, tratado 

de modo menos profundo. A adaptação é também, segundo Sanders (op. cit.), uma 

maneira de aproximar uma determinada obra literária do público – de um novo público 

que talvez não chegasse até ela, caso não fosse via cinema ou teatro, por exemplo.  

Coadunando seus pressupostos aos de Sanders, Hutcheon (op. cit.: 3) afirma que os 

adaptadores ―[…] use the same tools that storytellers have always used: they actualize 

or concretize ideas; they make simplifying selections, but also amplify and extrapolate; 

they make analogies […]. But the stories they relate are taken from elsewhere, not 

invented anew‖45.  

 Para Hutcheon (op. cit.: 7-8), caracterizar o processo de adaptação implica 

defini-lo sob três perspectivas: i) a de uma ―entidade formal ou produto‖; ii) a de um 

―processo de criação‖; e iii) a de um ―processo de recepção‖.  

 Consoante a primeira perspectiva – ―entidade formal ou produto‖ –, adaptar um 

determinado texto é, como já se expôs aqui, uma prática de ―transposição‖. O sentido, 

porém, que esta atividade assume torna-se mais amplo nos pressupostos de 

Hutcheon (op. cit.). Para a autora, transpor não significa mudar apenas o gênero (um 

épico a um romance) ou a forma (a estrutura propriamente dita) do texto, mas também 

o meio (um poema a um filme), o contexto (subentendem-se, em suas palavras, os 

contextos histórico, social, político, cultural), a ontologia do real para o ficcional (o 

relato histórico ou biográfico a uma narrativa ficcionalizada ou um drama). Essa 

transposição, todavia, deve ser declarada, haja vista que, conforme Sanders (op. cit.), 
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a adaptação sempre revela sua fonte, o que a diferencia, por exemplo, de outro 

processo muito parecido, a apropriação, que requer, freqüentemente, um maior e mais 

decisivo distanciamento do texto base. 

 De acordo com a segunda perspectiva – ―processo de criação‖ –, o ato de 

adaptar sempre envolve (re)interpretação e, logo, (re)criação. Um adaptador de 

clássicos da literatura para a linguagem infanto-juvenil, por exemplo, terá de, 

necessariamente, (re)criar, (re)interpretar o texto base de acordo com o público ao 

qual destinará a nova obra. Segundo Hutcheon (op. cit.), a escritora Priscilla Galloway, 

que também adapta narrativas míticas e históricas para crianças e jovens, afirma ser 

motivada pelo desejo de, embora preservando as estórias que o público conhece, falar 

a este mesmo público partindo do que chama de ―criative reanimation‖, isto é, de uma 

nova anima, de um novo impulso criativo; de uma outra e original obra, portanto. Sobre 

a idéia de (re)criação, (re)interpretação, afirma Sanders (op. cit.: 19) que a adaptação 

consiste em ―[...] reinterpretations of established texts in new generic contexts or 

perhaps whith relocations of an ‗original‘ or sourcetext‘s cultural and/or temporal 

setting‖46.  

 A terceira perspectiva – ―processo de recepção‖ – identifica o ato de adaptar 

como uma forma de intertextualidade, o que retoma os postulados de Orlandi (op. cit.) 

e Benjamin (op. cit.) anteriormente citados sobre o discurso. Nesse sentido, a 

adaptação seria recebida, experimentada pelo público como uma memória de outros 

trabalhos que ressoam como uma ―repetição variante‖, ou seja, como uma história que 

é a mesma, mas simultaneamente outra, já que adaptada. A intertextualidade como 

fenômeno concreto só ocorrerá, porém, na dependência do conhecimento prévio do 

público, que, caso contrário, perderá os efeitos de sentido que poderia vivenciar na 

nova obra se possuísse alguma informação sobre o texto base. Hutcheon (op. cit.: 3), 

valendo-se de uma interessante imagem para definir a intertextualidade, assevera ser 

este fenômeno como um objeto multilaminado, refletindo, em si mesmo, inúmeros 

outros trabalhos reconhecíveis que constituem parte da identidade hermenêutica do 

produto adaptado.  

 Cartmell and Whelehan (1999: 24 apud Sanders, op. cit.: 20-3) também 

apresentam três categorias pelas quais se poderia definir a adaptação. Tais categorias 

dialogam diretamente com as perspectivas adotadas por Hutcheon (op. cit.). São elas: 

i) ―transposition‖; ii) ―commentary‖; e iii) ―analogue‖47. Por ―transposition‖, entende-se a 

mudança de meio, a qual, segundo os autores deixam bastante explícito, 

                                                 
46

 ―[…] reinterpretações de textos estabelecidos em contextos genéricos novos ou talvez em recolocações 
de um conjunto temporal e/ou cultural de fontes de textos ou originais.‖ 
47

 ―transposição‖, ―comentário‖ e ―analogia‖. 
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diferentemente de Hutcheon (op. cit.), constitui uma mudança que transcende não só o 

gênero, a estrutura, mas diz respeito, também, ao contexto geográfico, cultural e 

temporal. Como exemplo, Sanders (op. cit.) cita o filme William Shakespeare’s Romeo 

+ Juliet (Luhrmann, 1996), em que a tragédia se passa nos Estados Unidos 

contemporâneos, envolvendo uma briga entre gangues citadinas. O ―commentary‖ e a 

―analogue‖ referem-se aos já discutidos fenômenos de reinterpretação do e 

intertextualidade com o texto original, respectivamente. 

 Não obstante fértil no que alcunham de Pós-Modernidade – caracterizada pelo 

hibridismo que se reflete como intertextualidade nas produções discursivas –, a 

adaptação tem sido alvo de muitas críticas por parte da academia. Conforme diz  

Hutcheon (op. cit.: 2), palavras como ―tampering‖, ―interference‖, ―violation‖, ―betrayal‖, 

―deformation‖, ―pervesion‖, ―infidelity‖ e ―desecration‖48 são freqüentemente usadas 

pelos acadêmicos a fim de desqualificar as obras adaptadas. Tais críticas se 

respaldam, dentre outros, no meio para o qual uma obra literária é transferida. Há, 

sobretudo, um preconceito acerca das adaptações cinematográficas, o que não se 

verifica, contudo, no caso de textos clássicos adaptados para meios pouco menos 

populares, como a ópera e o balé. Woolf (1926 apud Hutcheon, op. cit.: 3), por 

exemplo, acreditava que a adaptação para o cinema implicaria uma simplifcação do 

trabalho literário. Stam (2000: 58 Hutcheon, op. cit.: 3) mostra-se mais radical e 

assevera que a literatura sempre terá uma superioridade axiomática sobre qualquer 

adaptação. Tal hierarquia também envolve o que o autor chama de ―iconofobia‖ 

(aversão ao visual) e ―logofilia‖ (amor pela palavra como algo sagrado). 

 Somado a essa questão do meio, verifica-se que termos como ―violation‖, 

―deformation‖, ―pervesion‖ ancoram-se no que, para os defensores da adaptação, 

apresenta-se infundado: o desejo irreversível de muitos pela fidelidade no que toca ao 

trabalho com o texto literário. Considerando-se que, em literatura, conteúdo e forma se 

imbricam, uma adaptação nunca poderia ser fidedigna à obra original, já que, ao se 

adaptar uma estória, a mudança na maioria das vezes mais sensível ao público 

encontra-se na estrutura, na forma, no meio, no gênero do texto, e não no que se diz 

propriamente. Mirtry (op. cit.) assevera que qualquer outro modo de expressão que 

descreva ou conte o mesmo dará a esse mesmo um outro sentido, uma outra 

significação. Para ele, quando se adapta uma dada obra, a fidelidade ao texto base é 

inatingível: ―[...] se puede perfilar com palabras las significaciones que le son propias, 

pero jamás se podrá significar lo mismo, crear significaciones idênticas, obtener 

                                                 
48

 ―adulteração‖, ―interferência‖, ―violação‖, ―traição‖, ―deformação‖, ―perversão‖, ―infidelidade‖ e 
―profanação‖.  
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mediante uma expresión verbal el ‗contenido latente‘ que lo caracteriza‖49 (id., ib.: 

426). 

   Tal desejo de fidelidade evidencia, pois, uma concepção essencialista do 

significado. Os que assumem posição de resistência à prática, ao se referirem à 

adaptação literária como um processo de ―deformação‖, desconsideram as múltiplas 

possibilidades de leitura do texto, entendendo seu sentido como uma espécie de 

―espírito‖, ―alma‖ que subjaz à obra e que é, portanto, sagrada, inviolável. Mirtry (op. 

cit.: 427), referindo-se ainda à relação forma/conteúdo, parece partir dessa perspectiva 

essencialista de leitura literária: 

[...] pone de manifiesto una mentalidad muy curiosa quien crea que 
se puede ser fiel al espíritu de una obra sacándola de su curso 
normal, cambiando sus dados, transformando sus estructuras, 
como si la letra y el espíritu de uma obra fueran dos cosas 
decididamente distintas, sobreponibles o disociadas, cuando una y 
otra constituyen um conjunto de hechos, de expresiones y de 
significaciones cuya interdependencia queda constantemente 
puesta de manifiesto. Traicionar la letra es traicionar el espíritu, 
porque el espíritu no está em ninguna outra parte sino en la letra.

50
  

 

 Toda esta polêmica por parte da academia não leva em conta, porém, uma 

questão: Interessa, de fato, aos que realizam a adaptação que a nova obra seja 

fidedigna ao texto? Ao se adaptar, não se deseja, necessariamente, reproduzir o que 

está escrito no texto original, até porque isso é tarefa impossível, haja vista que, como 

já se discutiu, em literatura forma é conteúdo (e vice-versa); logo, mudando-se a 

estrutura, muda-se o significado e a chamada fidelidade se perde. A adaptação é uma 

forma de leitura que, incontornavelmente, produz uma nova obra a partir da original, 

uma nova obra não só na perspectiva da forma, mas também na direção do ponto de 

vista que se adota. Portanto, a adaptação constitui, sim, uma prática positiva, pois 

reconstrói um texto já existente, oferecendo ao público mais um meio de entrar em 

contato com o discurso de base, além, é claro, de prolongar o prazer desse público, 

uma vez que o deleite não se esgotaria na leitura em si. Nesse sentido, afirma Ellis 

(1982: 4-5 apud Sanders, op. cit.: 24): ―Adaptation into another medium becomes a 

                                                 
49

 ―[...] se pode perfilar com palavras as significações que lhe são próprias, mas jamais se poderá 
significar o mesmo, criar significações idênticas, obter mediante uma expressão verbal ‗o conteúdo 

latente‘ que o caracteriza.‖   
50

 ―[...] põe de manifesto uma mentalidade muito curiosa quem crê que se pode ser fiel ao espírito de uma 
obra tirando-a de seu curso normal, mudando seus dados, transformando suas estruturas, como se a letra 
e o espírito de uma obra fossem duas coisas decididamente distintas, sobrepostas ou dissociadas, 

quando uma ou outra constituem um conjunto de eixos, de expressões e significações cuja 
interdependência fica constantemente posta de manifesto. Trair a letra é trair o espírito, porque o espírito 
não está em nenhuma outra parte senão na letra.‖ 
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means of prolonging the pleasure of the original presentation, and repeating the 

production of a memory‖51.  

 

 

i.ii.vii. A adaptação teatral e o ensino de Literatura: 

 Detendo-se à prática de leitura na França do Antigo Regime, Chartier (2004) 

afirma que, visando a tornar os textos literários clássicos acessíveis aos leitores das 

camadas mais populares, constituiu-se o que se denominou Biblioteca Azul: 

Com feito, os textos que a compõem pertencem a todos os 
gêneros, a todas as épocas, a todas as literaturas; todos, ou quase 
todos, são de origem letrada e erudita: como os romances de 
cavalaria, os contos de fadas, os livros de devoção, as obras 
práticas. Mas esses textos, em nada populares, são submetidos 
por seus editores a um trabalho de adaptação que visa (sic) torná-
los legíveis a leitores que não estão nada familiarizados com o 
livro. Reduzindo, recortando, censurando, remanejando, os 
impressores põem formas inéditas, ‗populares‘, a textos que 
atravessam assim as fronteiras sociais, ganhando aqueles a quem, 
originalmente, não eram destinados. (id, ib.: 9-10).  

  

Como se observa, concebia-se a literatura como uma manifestação artística sublime, 

para além até mesmo da simples possibilidade de decodificação por parte de leitores 

de estratos sociais populares: realizava-se ―um trabalho de adaptação que visa[va] 

(sic) torná-los [os livros] legíveis [grifo nosso] a leitores que não estão nada 

familiarizados com o livro‖. Tendo em vista o que se discutiu na seção anterior acerca 

do binômio forma/conteúdo, verifica-se que os leitores citados por Chartier (op. cit.) 

não entravam em contato com o texto literário propriamente dito, mas sim com versões 

outras do texto original. Isso, obviamente, não implica uma desqualificação das novas 

obras, mas leva a uma reflexão: quais são as razões por que um leitor de camada 

popular não pode experimentar o texto literário propriamente dito? O que o torna 

menos capaz de compreender a linguagem literária genuína do texto base? A classe 

social? Assim, acredito que, ao invés de tornar a literatura democrática, a Biblioteca 

Azul, por disseminar as adaptações a partir daquela perspectiva, constituía um modelo 

de preconceito. 

 Tal modelo é, não raro, identificado na postura de muitos professores de 

Literatura no nível médio. Em pesquisas recentes (Cavalcante, 2007), observei que 

muitos educadores optam por versões reduzidas das obras literárias que deveriam 

trabalhar em sala sob a justificativa de que o texto literário propriamente dito não se 

encontra ao alcance dos alunos, que apresentam uma bagagem cultural muito aquém 

                                                 
51

 ―A adaptação em outro meio constitui um meio de prolongar o prazer da obra original, e repete a 
produção de uma memória.‖ 



 77 

das exigências feitas pela leitura de autores como Guimarães Rosa, Machado de 

Assis e Clarice Lispector, dentre outros. É óbvio que a adaptação pode ser um recurso 

para levar aqueles que não têm muito hábito de ler a leituras mais densas; todavia, o 

problema está em que, no ensino atual, muitos docentes se usam de tal desculpa ad 

eternum, contribuindo, assim, para a não formação de leitores críticos, que consigam 

passar do simples plano da decodificação para o nível mais complexo da 

interpretação.  

 Nesse sentido, proponho, aqui, uma perspectiva diferenciada do uso da 

adaptação em sala de aula. Postulo que, talvez, a lúdica atividade de adaptar para o 

gênero teatral uma obra literária possa despertar o interesse dos alunos de ensino 

médio pela literatura e estreitar os seus laços afetivos e intelectuais com tal 

manifestação artística. 

 Garcia e Whebi (op. cit. apud Rocco, op. cit.) postulam apresentar o teatro uma 

função educativa ao longo da história. Sendo ele um elemento de comunicação grupal, 

foi amplamente utilizado pelos gregos como forma de educar os cidadãos da polis, 

disseminando-se os valores e as crenças daquela sociedade. Somado a isso, o teatro 

ainda se mostra altamente profícuo às aulas de literatura porque se baseia em algo 

que é inerente e necessário a todo homem, que constitui sua própria identidade: o 

instinto dramático, a propensão a representar. A atividade teatral, ainda segundo os 

autores, desenvolve o indivíduo em todas as suas formas de expressão: corporal, 

intelectual, lingüística, individual e grupal. Garcia e Whebi (op. cit.: 263) também 

apostam na liberdade que o trabalho criativo com a linguagem no teatro pode conferir 

aos alunos:  

O teatro não só é um meio de aquisição da linguagem instituída, 
gramatical, mas sobretudo de linguagem criativa, poética, pois nele 
há maior liberdade. O teatro proporciona maiores aberturas, pois a 
arte confirma, virtualiza um texto tradicional e cria novas categorias 
de expressão que o cotidiano não cria 

  

Piiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii! O toque da campainha revela que é chegado o momento 

de se abrirem as cortinas para a peça começar! Defendendo a adaptação teatral como 

uma producente atividade no ensino de Literatura, a se(ss)ção seguinte investigará 

como os discursos dos PCNEM, dos alunos e de sua professora engendram a 

problemática de ensino-aprendizagem verificada numa turma de 3ª série do nível 

médio de uma escola pública do município do Rio de Janeiro, na qual também se 

desenvolveu uma lúdica atividade de dramatização a partir do conto ―Amor‖, de Clarice 

Lispector. Façamos silêncio! 
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Mentir feito um mascate 
Quando desce na estação 
Parar, ouvir 
Sentir que tatibitate 
Que bate o coração 
Mais um dia, mais uma cidade 
Para enlouquecer 
O bem-querer 
O turbilhão‖ 

 
                                                                                                 

In: ―Na carreira‖ – Chico Buarque & Edu Lobo. 
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II. NO PALCO 

 As cortinas estão abertas, o cenário montado, os atores, em suas devidas 

marcações. É chegado, enfim, o momento de apresentarmos nossa peça ao grande 

público e arrancar-lhes uma alegria-triste ou uma tristeza-alegre – ―sentires‖ a que 

estamos todos, humanos que somos, fadados, desde sempre. Vamos ao ato primeiro!  

 

II.I. ATO I 

ii.i.i. Fala dos Parâmetros Curriculares Nacionais: 

 Cortinas abertas, eis que surge, no centro do palco, nosso primeiro ator: os 

Parâmetros Curriculares Nacionais. Prestemos bastante atenção a sua fala! 

 Primeiramente, é importante entendermos que os PCN não constituem um 

conjunto de leis que devem ser obedecidas pelo professor ao ministrar os conteúdos 

de sua disciplina. São, antes, como o próprio nome indicia, parâmetros, documentos 

em que o docente pode ancorar-se, caso assim deseje, para abordar os tópicos de 

seu programa de ensino. Além disso, é importante ressaltar que, em verdade, tais 

documentos, pelo menos no que tange ao ensino de língua materna, configuram-se 

como uma compilação de teorias lingüísticas que já vinham sendo adventadas e 

publicadas no mercado editorial há mais de vinte anos. Estudos de autores como 

Travaglia, Koch, Perini, Geraldi, dentre outros, são perceptíveis em cada parágrafo 

dos PCN. 

 Isso posto, é de sumo relevo ressaltar a importante (re)visão que os 

documentos trazem acerca do conceito de língua. Consoante perspectivas mais 

tradicionalistas, a língua era concebida como um sistema representativo da realidade. 

A cada coisa do mundo real corresponderia uma palavra. É a tão célebre concepção 

de ―palavras e coisas‖ advogada ainda pelos gregos e que, consciente ou 

inconscientemente, perdurou (perdura, é difícil admitir) até nosso século. É neste 

conceito que se alicerça, por exemplo, o ensino de gramática baseado tão-somente no 

estudo de nomenclaturas. A cada estrutura da língua corresponde um rótulo (sujeito, 

objetos, substantivos, advérbios) que deve ser conhecido pelo aluno, sob o néscio 

risco de este não dominar o próprio idioma. Sobre isso, asseveram os PCN do Ensino 

Médio (1999: 137): 

O estudo gramatical aparece nos planos curriculares de Português, 
desde as séries iniciais, sem que os alunos, até as séries finais do 
Ensino Médio, dominem a nomenclatura. Estaria a falha nos 
alunos? Será que a gramática que se ensina faz sentido para 
aqueles que sabem gramática porque são falantes nativos? [...] O 
que deveria ser um exercício para o falar/escrever/ler melhor se 
transforma em uma camisa de força incompreensível.  
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 Os PCN, por sua via, entendem que língua é produzida na interação entre 

sujeitos e entre estes e o contexto social, político, cultural em que se encontram. Logo, 

ensinar o idioma pautando-se pura e simplesmente em memorização de terminologia 

constituiria, na melhor das hipóteses, uma atitude pueril. Deve-se ensinar língua 

ancorando-se no uso que os alunos-falantes dela fazem no dia-a-dia, nas situações 

reais de uso, tomando como elemento central das aulas o texto propriamente dito – 

espaço em que a língua se apresenta em todo seu mais legítimo dinamismo, em que 

objetos, complementos, sujeitos, predicados, tais como os galos cabralinos que tecem 

a manhã, cumprem um papel semântico-discursivo fundamental na construção do 

sentido do que se lê – ―toldo de um tecido tão aéreo/  

que, tecido, se eleva por si: luz balão.‖ 52 A língua deve ser, pois,  

[...] situada no emaranhado das relações humanas, nas quais o 
aluno está presente e mergulhado. Não a língua divorciada do 
contexto social vivido. Sendo ela dialógica por princípio, não há 
como separá-la de sua própria natureza, mesmo em situação 
escolar. (PCN, ibidem: 138) 

 

 Nesse sentido, são quatro as habilidades que os PCN (ibidem: 142-4) advogam 

serem desenvolvidas pelo ensino de língua materna: 

 Considerar a Língua Portuguesa como fonte de acordos e 
condutas sociais e como representação simbólica de experiências 
humanas manifestas nas formas de sentir, pensar e agir na vida 
social. 

 Analisar os recursos expressivos da linguagem verbal, 
relacionando textos/contextos, mediante a natureza, função, 
organização, estrutura, de acordo com as condições de 
produção/recepção (intenção, época, local, interlocutores 
participantes da criação e propagação de idéias e escolhas). 

 Confrontar opiniões e pontos de vista sobre as diferentes 
manifestações da linguagem verbal. 

 Compreender e usar a Língua Portuguesa como língua materna, 
geradora de significação e integradora da organização do mundo e 
a própria identidade. 

 

O objetivo a que devemos visar ao ensinarmos língua materna deve ser, em resumo, o 

de conduzirmos o aluno à percepção de uma língua viva, pela qual construímos e 

desconstruímos o mundo que está a nossa volta e a nós mesmos, como cidadãos e 

seres humanos. Nessa medida, podemos, partindo do texto – sempre –, analisarmos, 

junto com o aluno, o modo como os elementos lingüísticos são utilizados, em que 

contexto (cultural, político, ideológico, textual) fora produzida a composição, quais são 

as posições sociais que o sujeito-autor normalmente assume em seu discurso, para, 

assim, fazer com que o aluno-leitor desenvolva uma visão crítica do que lê, tendo 

                                                 
52

 In: MELO, João Cabral de. Tecendo a manhã. ________. A educação pela pedra. Rio de Janeiro: 

Editora do Autor, 1966. 
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sensibilidade para observar como o modo de organização da língua é fundamental 

para (re)conhecermos nossa realidade, a nós mesmos e ao mundo, a fim de nos 

tornarmos, pois, senão senhores, pelo menos seres conscientes de nosso viver por 

meio do olhar crítico sobre os dizeres que nos cercam e constituem. 

 É assumindo essa perspectiva de língua que os PCN postulam a proposta 

pedagógica de USO > REFLEXÃO > USO. Se a língua se constrói na interação, 

estudos de leitura, análise lingüística e produção textual devem estar 

incontornavelmente relacionados: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Assim, tanto as aulas quanto os materiais didáticos de Português devem fazer com 

que o aluno entre em contato com o texto a partir de sua leitura (língua em USO), para 

que reflita sobre as estruturas gramaticais (REFLEXÃO) presentes na composição e, 

assim, possa incorporar tais estruturas em sua própria escrita (língua em USO 

novamente). Ressalte-se que as estruturas gramaticais devem ser analisadas tendo 

em vista sempre o papel que cumprem na construção do sentido do texto, como já 

afirmei.  

 Tal proposta é que vai servir de âncora para a polêmica mudança que os PCN 

do Ensino Médio vão propor ao ensino da língua. Segundo o texto do documento, 

como anunciamos no prólogo, se os fenômenos lingüísticos constituem-se na 

interação, seria incorrer num equívoco ensinar gramática, leitura (literária) e produção 

textual separadamente. Assim, a Secretaria de Educação de muitos estados, a do Rio 

de Janeiro, sobretudo, no governo de Anthony e Rosinha Garotinho (1998 – 2006), 

retirou a literatura como disciplina independente da grade curricular, inserindo-a como 

uma pequena parte do ensino de Português, que ganhou seis tempos no currículo 

escolar. Literatura, como recomendam os PCN, passa a (não) incorporar o espaço 

mais largo da leitura.  

 Surge, dessa forma, a primeira crítica que podemos tecer à atuação dos PCN 

em nosso espetáculo. Ensinar leitura (literária), gramática e produção textual em 

conjunto é um ato que exige desmesurados esforço e dedicação dos docentes. Pensar 

como abordar uma obra literária, que elementos lingüísticos eleger para analisar de 
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modo coerente e de que forma propor atividades de produção textual demanda tempo 

– elemento de que a maioria dos professores, na realidade educacional em que nos 

encontramos, não dispõem – e uma formação sempre a par das novas teorias 

lingüístico-literárias de ensino-aprendizagem – formação essa que na acompanhou a 

proposta dos PCN, haja vista que o Ministério da Educação (MEC) não investiu em 

cursos que atualizassem os docentes para trabalharem nessa nova perspectiva. O 

efeito foi, pois, contrário: o texto literário, em muitas salas de aula (cf. Cavalcante et 

alii, 2005; 2006), ganhou uma resistente e dolorosa ―camisa-de-forças‖, servindo, na 

maioria das vezes, de pretexto ao ensino de regras gramaticais por si mesmas.   

 Somado a esse problema, não se verifica, no texto do documento, qualquer 

proposta factual que ensine os docentes a trabalharem da forma proposta, texto esse 

que, aliás, mostra-se bastante complicado de se compreender. Como, então, fazer 

com que professores que há muito estão afastados da Academia entendam termos 

técnicos e conceitos amplamente divulgados por linhas como Análise do Discurso, 

Lingüística Textual e Teoria Literária? E mais: Como, questiono-me, fazer com que tais 

professores consigam incorporar conceitos tão específicos em sua prática por meio da 

elaboração de atividades que nunca aprenderam a estruturar e cuja base teórica 

sequer conhecem? Critica-se, nos PCN, por exemplo, a abordagem do ensino de 

literatura pautado na historiografia literária e no cânone, mas não se apresenta 

nenhuma solução prática para o problema: 

―[...] A história da literatura costuma ser foco da compreensão do 
texto; uma história que nem sempre corresponde ao texto que lhe 
serve de exemplo. O conceito de texto literário é discutível. 
Machado de Assis é literatura, Paulo Coelho não. Por quê? As 
explicações não fazem sentido para o aluno. 

Os conteúdos tradicionais de ensino de língua, ou seja, 
nomenclatura gramatical e história da literatura, são deslocados 
para um segundo plano. O estudo da gramática passa a ser uma 
estratégia para compreensão/ interpretação/ produção de textos e 
a literatura integra-se à área de leitura.‖ (PCN, ibidem: 138) 

 

Em decorrência dessa crítica, o MEC lança, em 2002, os PCN+, que, embora se 

debrucem em tentar apresentar o modo de construção de possíveis atividades, em 

sala de aula, não conseguiram um êxito tão grande, já que a abordagem continua um 

tanto superficial, por assim dizer.  

 Outra crítica à performance dos PCN nasce do próprio layout do documento. 

Em 21 páginas dedicadas a reflexões sobre o ensino-aprendizagem da língua 

materna, apenas quatro pequenos parágrafos referem-se à literatura propriamente 

dita. E tais parágrafos constituem somente uma breve discussão sobre o ensino de 

historiografia literária e da preferência pelos clássicos em sala de aula. Delimitando a 
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literatura à seara da leitura apenas, os PCN cegam-se para a especificidade da 

literatura como arte. Sobre isso, informa Leahy-Dios (2004b: 55-6): 

Se examinarmos cuidadosamente os PCN, veremos que 
há neles uma redução do espaço do conhecimento literário na 
escola, dentro da proposta alternativa ao estudo secular da 
gramática normativa, e á historiografia literária nacional. Na 
verdade, o cerne dessa proposta está na leitura competente, e na 
construção escolar dessa competência interpretativa – através dos 
recursos lingüístico-literários de que deveríamos dispor (domínio 
crítico e reflexivo da gramática normativa e de teorias de análise e 
interpretação literárias). Analisar textos de forma crítica, profunda e 
reflexiva requer um olhar transdisciplinar para a palavra-arte, para 
a palavra-comunicação, para a palavra-cultura. O problema dos 
PCN é a não identificação da literatura como arte da palavra. 

 

E complementam Zinani & Santos (2004: 72): 

[...] é imprescindível que seja repensado o papel da literatura, 
como disciplina, no cenário dos Parâmetros Curriculares 
Nacionais. A literatura, dada sua importância, não pode ser 
mencionada apenas como guardiã do patrimônio cultural, ou, 
simplesmente, como recuperação dos períodos literários. É uma 
arte que possibilita o desenvolvimento do pensamento, e isso deve 
ficar bem explícito tanto para professores como para alunos e, 
assim, evitar que tenha um papel apenas secundário no processo 
de ensino, o que traria inúmeras dificuldades para se atingirem as 
metas propostas no sentido de formar um novo cidadão para uma 
nova época. 

 

 O pecado dos PCN se engendra, logo, pelo não-reconhecimento da literatura 

como arte da palavra – arte que permite ao aluno, por meio de sua língua, vivenciar 

mundos, experiências outras e se enriquecer com essa vivência; arte que apura a 

sensibilidade, o imaginário, o senso crítico, o (re)conhecimento de si mesmo, a 

autonomia no que toca à opinião acerca de seus gostos, suas preferências estéticas. 

Sobre a redução desse papel da literatura no currículo, tece mordaz crítica Wiler 

(2002: 11 apud Martins, 2006: 34): 

[...] estes [PCN] demonstram que sempre é possível piorar. Na sua 
versão mais recente, no capítulo sobre Linguagens, Códigos e 
suas Tecnologias no Ensino Médio, a literatura deixa de existir, 
não apenas como disciplina, mas como campo autônomo do 
conhecimento, a pretexto de corrigir o modo como, citando esse 
documento, ―a disciplina na LDB nº 5.692/71 vinha dicotomizada 
em Língua e Literatura (com ênfase na literatura brasileira). [...]‖ 
Pelo visto, diante das dificuldades para ensinar literatura e resolver 
problemas metodológicos associados a esse campo (por exemplo: 
deve-se ensiná-la como série histórica ou adotar algum paradigma, 
e, nesse caso, qual?), escolheram a solução mais cômoda: 
eliminá-la. 

 

 Relega-se literatura a segundo plano por seu poder de palavra, por, 

conduzindo-nos à contemplação de nossos mundos interior e exterior, dar-nos a 



 84 

possibilidade de responder, mesmo que de modo pobre ou terrível, à instigante e 

reveladora pergunta: ―Trouxeste a chave?‖ 53 

Como observamos, então, embora condutores de importante (re)visão no 

conceito de língua, os PCN pecam no tratamento dispensado ao ensino da literatura, 

que, em decorrência da nova proposta, perde sua autonomia no currículo e passa a 

incorporar um (não) lugar no espaço (não) destinado à leitura nas aulas de língua 

materna. 

 

ii.i.ii. Fala docente: 

Surge agora no palco nossa outra personagem: a professora. Shiiii! Silêncio! 

Vamos ouvir... 

O que me levou... olha... Primeiro, SENDO SINCERA, eu comecei 
em Letras pensando, na verdade, em Medicina, que era o que eu 
queria. Então, quando eu fiz, eu tinha aquelas duas opções: uma, 
que era aquela que REALMENTE você queria, e a segunda, que... 
e aí eu coloquei segunda pra Letras. Aí eu passei pra Letras, e... 
eu gostei. Eu fui fazer o curso e... assim meio que com o PÉ 
ATRÁS, mas eu também tinha, no fundo, no fundo, uma vontade 
de me aperfeiçoar na língua. Mas aí eu fui fazer e gostei e não saí 
mais... Mas, a princípio, assim, escolheu Letras? Não. Não escolhi. 
Escolhi Medicina.  

 

Percebemos, então, que a escolha pela área de Letras e, portanto, pelo magistério 

não se apresentava como prioridade nos planos da docente, que desejava, em 

verdade, como indiciam a ênfase ao advérbio ―realmente‖ e a suspensão da fala (―e a 

segunda, que...‖), o curso de medicina. Não sendo realizado o desejo primeiro, a 

professora aceitou o desafio de se aventurar pelo estudo da língua, pelo qual adquiriu 

gosto e do qual não mais saiu. Resta saber se essa não escolha se reflete de maneira 

negativa em sua prática pedagógica. 

 Pensando nisso, busquei compreender um pouco de suas concepções acerca 

de conceitos teóricos da área e da metodologia por ela utilizada no trabalho com a 

língua(gem) literária. Segui, assim, como uma pergunta que, para muitos, soa 

perturbadora: ―Por que ensinar Língua portuguesa?‖: 

Olha, na minha visão, eu NÃO ensino Língua portuguesa para que 
o aluno saiba falar. Eu não penso nisso, porque, na verdade, o 
aluno, quando ele chega pra gente, ele já se comunica. Ele já fala. 
Bem ou mal, ele se comunica. Então, eu acho que a língua... a 
Língua portuguesa a gente ensina, eu acho que para uma 
melhoria, para uma AMPLIAÇÃO dos horizontes. Eu penso assim: 
ampliar os horizontes, porque, se ele entende bem a língua que ele 
fala, pra ele fica melhor, de repente, se puder partir pra um outro 
idioma. Eu acho que já... já facilita. Se ele entende bem o idioma 
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 In: ANDRADE, Carlos Drummond de. Procura da poesia. _________. Reunião. Rio de Janeiro: José 

Olympio, 1978. 
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dele, com certeza ele vai entender melhor o outro. Eu penso por aí, 
e não ensinar porque ele não sabe, porque... NÃO, ele sabe. Bem 
ou mal, ele se comunica.  

 

O ensino de língua materna não é encarado pela docente sob uma ótica 

tradicionalista, para a qual a tônica do ensino do idioma deve estar na preocupação 

em levar o aluno a falar melhor, ou seja, a adquirir a norma lingüística de maior 

prestígio social – a chamada norma padrão –, desconsiderando-se, assim, o saber que 

o discente já traz para a sala de aula. Na visão da professora, como fica patente pela 

ênfase dada ao advérbio ―não‖ e pela recorrência da expressão ―se comunica‖, deve-

se ensinar língua tendo em mente que os alunos já dominam seu idioma. O papel do 

professor seria, pois, conduzi-los à ―ampliação‖ – termo também enfatizado – de sua 

expressividade lingüística, expressividade essa que lhe propicie, até, a aprendizagem 

de outros idiomas. Ensinar língua é, assim, uma abertura de horizontes, de 

possibilidades de, por meio da palavra, alargar nossa participação no espetáculo da 

vida. 

 Julgando bastante coerente a concepção da professora sobre o ensino de 

língua materna, interessei-me em seu ponto de vista a respeito do ato de ler. Assim, 

voltei-me a ela: ―E leitura, o que a senhora entende por leitura?‖: 

Olha, leitura pra mim é aquilo que você, é aquela leitura que você 
faz e fica alguma coisa pra você... Não é ler só por ler. Leitura é 
aquilo que você lê, entende e tem condição de passar adiante. 
Passar adiante aquilo que você leu e entendeu. Claro que não ―ao 
pé da letra‖, como você leu, mas... exatamente aí que entra a sua 
leitura, a sua bagagem, o seu acúmulo de conhecimento, porque, 
quando você passa aquilo que você lê, você nunca passa da 
mesma forma, com as mesmas palavras, você sempre acrescenta 
algo mais. Eu acho que a leitura é isso, eu acho que é você ler, 
entender, digerir e passar adiante. Eu penso que é assim.  

 

Percebe-se que a visão da docente acerca do fenômeno da leitura também não se 

apresenta tradicionalista, já que ela não enxerga o ato de ler como mera 

decodificação, isto é, passagem do código escrito para o oral. Para ela, ―Não é ler só 

por ler.‖, ―ao pé da letra‖. Leitura é um processo cognitivo, que passa, está claro, pela 

decodificação, em um primeiro instante, mas exige uma ativação do intelecto do leitor, 

que precisa entender o que foi lido, para, assim, passar adiante. Ao ―entender‖, segue 

o ―digerir‖ – talvez algo como a apropriação daquilo que o texto lido significa para o 

leitor, que, é óbvio, passará à frente sua visão sobre o que leu. Leitura é, ainda, um 

fenômeno capaz de enriquecer o ser humano, visto que ―fica alguma coisa pra você‖. 

É também um processo de construção de sentidos que requer, inevitavelmente, o 

conhecimento de mundo e a experiência de vida do leitor – perspectiva que rechaça 
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uma postura mais essencialista/tradicionalista para a qual o sentido está sob o texto, 

esperando o leitor pescá-lo. 

 Entendidos, pois, os conceitos de língua e leitura subjacentes à prática da 

professora, resolvi indagar-lhe sobre suas concepções acerca da literatura: ―E 

literatura, o que é literatura pra senhora?‖: 

Olha... o que é literatura pra mim? A literatura é uma coisa tão 
ampla que não tem, assim, uma definição apropriADA, não sei... 
literatura, pra mim, é algo TÃO, TÃO prazerOSO, tão belo, tão 
gostoso de... de... fazer, inclusive, né... que agora eu já estou me 
aventurando, já estou escrevendo... mas eu acho que é... é... muito 
bom você, você ler, você entender, e a literatura é isso,  é o prazer 
que você tem. Pra mim, literatura eu resumo numa palavra... é... é 
o prazer, literatura É prazer, não tem outra coisa. Aí, você poderia 
dizer... Ah, literatura é a arte da palavra, a literatura... não sei, eu 
não entendo muito assim... ARTE! É arte, sim, está no contexto 
das artes, é arte... mas eu vejo literatura mais assim, como um 
prazer, como uma coisa gostosa de se fazer, um prazer a mais que 
você tem, é uma viagem que você faz. A cada livro que você lê, 
pra mim é assim... a cada livro que você lê... aquilo que eu leio... 
eu entendo um pouco mais do mundo, eu entendo melhor algumas 
situações... eu conheço novas, novas cidades, novos países, 
entendeu? É... é uma abertura de mente. Pra mim é isso.  

 

A professora parece cerrar fileiras com Fernando Pessoa, que nos ensina que ―A 

literatura, como toda arte, é uma confissão de que a vida não basta.‖ Seu conceito 

sobre literatura, está claro, foge a qualquer perspectiva tradicionalista, que a 

enxergasse como uma disciplina que se espreme na camisa-de-forças das infindáveis 

listas de características dos estilos de época. Segundo a docente, literatura é prazer, 

como reforça a ênfase dada por ela à pronúncia do advérbio ―tão‖, do sufixo ―-oso‖ (em 

―prazeroso‖) e do verbo ―ser‖ (―É prazer‖). Ademais, literatura é também viagem, 

viagem que possibilita uma ampliação dos conhecimentos de vida e de mundo do 

leitor; literatura é uma forma de ver nascer o novo, ―é uma abertura de mente‖; assim 

como a língua – da qual, aliás, é constituída –, literatura é uma ampliação de 

horizontes. Interessante faz-se ainda notar uma espécie de rechaço da docente a uma 

concepção de literatura como ―ARTE‖: de acordo com o que sempre conversávamos 

durantes as aulas, embora afirme em seu discurso que literatura ―é arte [...], está no 

contexto das artes‖, a professora sentia muito medo dessa visão pelo fato de achar 

que ela diviniza por demais a literatura, tornando-a algo maior, mais alto, que está 

acima de nós e, portanto, não podemos alcançar. 

 Conhecida, logo, a visão da docente a respeito da literatura, perguntei-lhe 

como essa visão se corporificava em sua prática diária no trabalho com textos em 

sala, ao que me respondeu: 

Como eu ensino literatura? Eu ensino literatura exatamente por aí, 
como uma abertura de horizonte, como uma ampliação de 
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horizontes. Pra mim, literatura não é ler, repetir e... e fazer... e 
escandir versos e analisar por que o autor disse isso, por que o 
autor disse aquilo. ATÉ POSSO trabalhar com isso em 
determinado momento, MAS eu não exijo isso do meu aluno. Eu 
digo: ―Oh, isso existe, é bom que você saiba, como... o que quer 
dizer, pelo menos, escandir um verso...‖ Eu mostro ao meu aluno 
por aí: o que é escandir um verso, o que é... é... contar rimas,  o 
que é saber o que é uma rima rica e uma rima pobre... Eu acho 
que eles precisam ter essa noção, mas, pra mim, agora, nesse 
mundo atual, acho que isso não é assim como já foi... não é o ―x‖ 
da questão, eu não vejo mais por aí não. Como eu trabalho os 
textos? Na minha prática, no nosso dia-a-dia de sala de aula, é 
aquele negócio... a gente lê, obriga o aluno a ler. Isso aí eu sou 
radical: eu obrigo o aluno a ler, porque, se a gente não obrigar o 
nosso aluno a ler naquele momento, levar pra casa, ele não vai 
fazer a leitura em casa, ele não vai. E, se ele não faz em casa por 
conta própria, aí sim a gente tem a obrigação de fazê-lo entender e 
aí tem que ser na sala, mesmo que o seu programa atrase, mesmo 
que tudo o que você programou não dê certo, a leitura precisa ser 
feita.  

 

Verificamos, portanto, que o que a professora afirma sobre sua prática54 está 

diretamente ligado a sua concepção acerca da literatura no sentido de que a docente 

não prioriza o estudo da estrutura do texto literário em si, mas sim a função prática que 

a literatura pode assumir na vida do aluno-leitor, qual seja: a ampliação dos seus 

horizontes (conhecimentos) de vida e de mundo. Como mostra a ênfase conferida à 

expressão ―Até posso‖ e à conjunção adversativa ―mas‖, o que é primordial ao ensinar 

literatura não é o puro aprendizado de como se constitui a linguagem literária, mas sim 

como essa mesma linguagem interfere positivamente na vida do aluno, que deve ser 

―obrigado‖ a ler, obrigado a, pelo menos, ter contato com o texto, que, entende-se, 

deve ser a base das aulas de literatura, diferentemente do que ocorre em muitas salas 

de aula em que os discentes são apenas levados a decorar listas de características 

nem sempre aplicáveis às obras de um dado estilo. É de relevo, ainda, a visão não 

essencialista da professora sobre a leitura literária. Segundo ela, é de pouca 

importância fazer com que o aluno tente descobrir o que o autor quis dizer com seu 

texto; assim, presume-se, o importante, conforme a docente, seria levar o aluno a 

produzir sentido sobre um texto que nos abre (des)caminhos para um mundo outro 

onde podemos nos enriquecer.   

 Aproveitando que a docente havia tocado no papel do professor de literatura, 

provoquei-lhe: ―Na sua visão, o que é um ‗educador literário‘? Considera-se um?‖: 

Olha, eu não sei exatamente se eu me considero um EDUCADOR 
LITERÁRIO. Eu acho o seguinte: eu me considero uma educadora, 
agora, se o que eu faço pode ser considerado LITERÁRIO ou não, 

                                                 
54

 É interessante, porém, perceber uma possível contradição entre o conceito que a docente defende 
sobre a literatura e sua prática: se literatura é algo tão prazeroso, como ―obriga o aluno a ler‖? Não seria 
mais interessante/produtivo elaborar atividades que despertassem o gosto do discente pela arte literária?  
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eu não me preocupo muito, entendeu? Eu faço aquilo que eu acho 
que eu devo fazer, eu busco a facilidade pro aluno, não em termos 
de... de... dar tudo pronto, não. Eu deixo sempre a brecha pra que 
ele busque, pra que ele imagine, pra que ele pesquise, mas... eu 
não sei... esse termo aí... ainda não digeri bem, eu não sei se me 
considero uma EDUCADORA LITERÁRIA... eu faço o que eu 
posso para os meus alunos e acho que, na maioria das vezes, eles 
gostam do que eles adquirem comigo, tanto que eu já tenho alunos 
que já se formaram em Letras, já me procuraram pra dizer que já 
se formaram e se formaram pensando em mim... e isso a gente 
fica feliz, né? Mas, se eu sou literária ou não, não sei... 

 

É interessante observar a perturbação da professora com a idéia de ser uma 

―educadora literária‖, como se observa em sua ênfase um tanto quanto irônica à 

expressão. Talvez essa perturbação se relacione diretamente com o incômodo sentido 

por ela ao pensar a literatura como arte. Nesse sentido, ser uma educadora literária 

seria, talvez, ser aquela pessoa que conduz o aluno, que se encontra num plano 

inferior, ao encontro de algo maior, sublime, mais alto, inalcançável. A docente se 

considera uma simples educadora; em verdade, uma facilitadora: alguém que não 

cumpre o papel de preencher o intelecto do aluno com seus conhecimentos 

requintados sobre a arte literária, mas sim alguém que age tal como a literatura, 

possibilitando-o que ―busque‖, ―imagine‖, ―pesquise‖ – que vá, enfim, além.  

 Conhecido o arcabouço teórico da professora no que respeita a suas 

concepções sobre língua(gem)/leitura literária, quis saber se ela conseguia exercer a 

função de leitora em seu dia-a-dia, ao que me foi respondido: 

Olha, com todo o trabalho que eu tenho, não a leitora que eu 
gostaria de ser, mas eu procuro ser aquela leitora que... que 
precariamente que eu posso ser, né? Então, eu estudo, eu ainda... 
eu leio bastante. Eu gostaria de ler pelo menos dois livros por 
semana, não consigo, só consigo ler um, né... só consigo ler um. E 
se for, assim, muito espesso, nem termino numa semana, aí passo 
a fazer a leitura em duas, mas eu estou sempre lendo, sim, estou 
sempre lendo, sempre me atualizando, estou sempre lendo jornal, 
estou sempre buscando, e livro... eu sempre busco uma leitura, 
sempre tem que ter uma leitura, é muito bom ler e...  

 

A fala da professora revela, talvez, uma justificativa que é comum se ouvir de 

professores de língua: temos pouco tempo para ler, de fato, pois estamos, a todo o 

momento, envolvidos com mil e outras tarefas que nos exigem bastante tempo: 

preparação de aulas, materiais, avaliações – além, é claro, da imensa carga horária a 

que muitos nos submetemos para conseguirmos uma renda digna. Assim, adia-se, 

muitas vezes, a leitura pelo simples querer, pelo mero prazer. Como é recorrente no 

discurso da professora, ―só consigo ler um‖. As ―pedras no meio do caminho‖, porém, 

não impedem a docente de exercer o papel de leitora, mesmo que em menor 

intensidade. A repetição do advérbio ―sempre‖ funciona como uma auto-afirmação da 
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docente como alguém que lê – um ―lê‖ que é sempre ―busca‖: ―estou sempre 

buscando‖.   

 Pensando, a seguir, na idéia da ―facilitação‖ a que se referiu a docente ao falar 

sobre sua função de ―educadora literária‖ e no uso que, durante o ano, ela fizera de 

uma adaptação do livro Os Sertões, de Euclides da Cunha, perguntei-lhe sobre o que 

achava do uso de adaptações em sala. Eis a resposta: 

Olha, eu acho válido, assim, até certo ponto... eu não sei... Quando 
a adaptação é feita de uma maneira assim, meio que... às pressas, 
descuidada, eu sou contra, porque perde muito da essência do 
texto. Se for uma adaptação muito bem feita, tudo bem... eu 
concordo... não seria o ideal, o ideal seria você ler a obra inteira, 
né... mas, se não tem condições, se nossas salas de aula estão 
sempre cheias, se os nossos alunos não têm mais aquela 
disposição que a gente gostaria que tivessem e se nós temos que 
fazê-lo ler de alguma forma, eu... com uma certa restrição, eu uso 
a adaptação sim. Mas eu, primeiro, procuro ler antes de passar pra 
eles. Se for muito ruim, eu não uso.  

 
A adaptação pode, sim, ser uma aliada, consoante a fala da professora, já que, no 

mundo de hoje, é difícil fazer com que os alunos, tão acostumados com o imediato e o 

fragmentário, leiam uma obra inteira, quiçá uma obra de fôlego como Os Sertões. A 

preocupação da docente está, porém, com a forma como essa adaptação levará o 

aluno a ter contato com o texto base; se ela, de fato, recuperará a ―essência‖ da obra 

original – essência entendida no contexto do discurso da professora não como o 

significado único – acredito – que uma obra deve ter, mas como a mensagem mais 

com aquilo que talvez dê razão de ser ao texto, as reflexões, os sentires, as 

sensações que a fonte poderia suscitar no aluno. 

 Da adaptação estritamente escrita, passei às adaptações que estabelecem um 

diálogo com outras linguagens, indagando: ―E teatro, televisão, música, a senhora 

acha esses outros tipos de adaptação válidos?‖: 

ISSO AÍ eu sou de acordo, porque é uma adaptação DELE, 
ALUNO. É aquilo que ele está lendo... é como se ele tivesse 
fazendo uma releitura daquilo que ele acabou de ler. E, sim, claro, 
que não vai ser AQUILO que a gente gostaria, mas É alguma 
coisa. Ele está produzindo e isso a gente precisa valorizar, né? 
Mesmo que não seja o ideal, mas é assim que se começa, né? 
Ninguém começa já da essência maior. A gente começa sempre 
da coisa que... ali... que está... é... à mão naquele momento, do 
que tem, né? Do que a gente tem em sala de aula, você já sabe o 
que a gente tem em sala de aula... é quase nada... é quase nada... 
então, a gente tem que adaptar tudo o que tem... e se vem do 
aluno, temos até que louvar. Eu acho que é válido, sim, o aluno 
fazer essas adaptações, eu sou de acordo e tenho o maior respeito 
quando o aluno me aparece com isso. Eu gosto, gosto mesmo.  

 

Faz-se interessante notar já no início da fala a ênfase dada pela professora à 

expressão ―Isso aí‖, referindo-se aos outros tipos de adaptação sobre os quais falei, 
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como se a adaptação puramente escrita não correspondesse suas expectativas de 

todo. Esses anseios seriam mais bem saciados caso a adaptação resultasse de uma 

atividade de leitura do aluno sobre o texto base. Adaptação como (re)leitura: isso, sim, 

seria motivo de ―louvor‖ para a professora, qualquer que fosse o trabalho resultante da 

atividade, atividade que, por lúdica, levaria o discente a ler, e ler com/por prazer.  

 Considerando tudo o que havia sido exposto pela professora, quis saber um 

pouco de sua opinião a respeito da proposta pedagógica dos PCNEM (1999), que 

serviu de âncora para que muitas secretarias estaduais de educação retirassem a 

literatura da grade curricular como uma disciplina independente, ao que fui retrucado: 

Olha, eu achei PÉSSIMO. Eu não gostei não, porque... o nosso 
aluno, ele já é assim... tão limitado... é... a cabeça do nosso aluno, 
não sei... foi feita de um jeito... isso a gente sabe que não é de 
agora, isso vem de BEM antes, desde os primórdios da nossa 
educação, mas se acentuou um pouco mais com a Ditadura 
Militar... Eu acho que a proposta, em si, para o aluno, para o aluno 
que eu chamo... massa... é justamente dar o mínimo a ele, dar o 
mínimo, porque esse aluno não precisa chegar lá em cima, ele 
chega se ele for teimoso, mas eu acho que as condições não são 
dadas pra ele não. Eu acho... a minha visão. Esse aluno não tem 
essa condição assim. E a cabeça dele é feita de tal maneira pra 
que ele realmente ache que isso não é essencial, que isso não tem 
importância, que ele vai ler se achar que deve, se não achar, não 
lê... e, pra ele, tanto faz... porque ele acha sempre que é um 
coitado. O nosso aluno, da escola pública, se acha sempre um 
coitadinho, acha que não tem condições de chegar lá em cima, ele 
sempre se acha assim, então... eu acho que a cabeça foi feita de 
tal forma pra isso, pra chegar aonde nós estamos. Isso não é um 
devaneio, eu acho que isso foi feito com um propósito, quem 
pensou nisso, pensou que um dia chegaríamos a esse estado em 
que estamos: o aluno desinteressado, o aluno sem compromisso, 
sem nenhuma perspectiva de vida, porque é isso que a gente vê, 
você sabe, você trabalhou comigo, você sabe. A gente não tem um 
aluno como no meu tempo. No meu tempo, por mais que a gente 
tivesse dificuldade, SEMPRE tínhamos um propósito: ―Eu quero 
aprender pra chegar em algum lugar e ter uma profissão e ter 
alguma coisa de bom, uma coisa boa na minha vida. Esse aluno 
que nós temos agora não pensa assim. Ele não pensa assim. Mas 
não é nem por culpa dele. Eu acho que a culpa não é dele. Eu 
acho que é uma coisa que já foi trabalhada POLITICAMENTE.  

  

Nessa primeira parte da resposta, é interessante notar que a professora refere-se, 

apenas, às conseqüências negativas da proposta dos PCNEM para a formação do 

aluno. É enfática ao afirmar: ―Eu achei PÉSSIMO‖. Segundo ela, como denota a 

recorrência da oração ―dar o mínimo‖, tal proposta não teria sido fruto de um 

―devaneio‖, mas sim algo criteriosamente pensado para que o aluno, não tendo 

contato com o ―máximo‖ – do qual a literatura faz parte –, se acomodasse e ignorasse 

o poder transformador que detém em relação a sua própria vida. Retira-se a literatura 

do ensino médio como disciplina independente como decorrência de uma estratégia 

―POLITICAMENTE‖ deliberada, estratégia que leva o aluno a errar pelas veredas 
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sinuosas que o levariam a ―chegar lá em cima‖, desenvolvendo seu intelecto, 

profissionalizando-se e conseguindo, assim, ―alguma coisa de bom‖. O ensino da 

literatura, conforme sugere a fala da professora, possibilitando a apuração da 

inteligência, pode conduzir o aluno a uma ascensão intelectual, financeira e social. É 

por isso que ela foi expulsa do currículo. 

 Exposta a opinião da docente sobre as conseqüências da proposta dos 

PCNEM para a formação dos alunos, quis saber o que ela achava do efeito disso na 

prática pedagógica dos professores, ao que prontamente me respondeu: 

Sim, olha: para o professor, isso não é bom. É ruim porque 
sobrecarrega o professor e, POR MAIS BOA VONTADE que o 
professor tenha, ele não consegue levar a contento as três coisas. 
Uma coisa que seja vai ficar assim meio que... ―capenga‖, né? 
Aquela coisa meio falha. Ele não consegue levar três situações 
distintas a contento, não consegue. Mesmo que redação e 
gramática... algumas pessoas dizem que elas precisam ser 
trabalhadas juntas e eu até concordo... aí, tá, o professor leva a 
contento gramática e redação, que ele parte de um texto, pode ver 
gramática, mas e a literatura? Vai acabar esquecida. A literatura é 
SEMPRE a esquecida. E isso é que não é bom, porque é 
justamente a literatura que faz com que o aluno pense, com que o 
aluno sinta determinadas situações, com que o aluno imagine, com 
que o aluno viaje... É esse despertar para o texto que faz a 
literatura que o aluno perde nessa junção das três coisas. Eu 
penso assim.  

 

Assim como o aluno, o professor padece em decorrência da conjunção das três áreas: 

leitura (literária), gramática e produção textual. Como expressa a ênfase à estrutura 

―POR MAIS BOA VONTADE‖, é difícil para o docente, segundo a professora, trabalhar 

nessa nova perspectiva ―a contento‖; ele ―não consegue‖. É preciso tempo para se 

atualizar, pensar, selecionar textos, elaborar propostas de atividades – propostas 

essas que, aliás, não são sequer sugeridas pelos PCNEM. O resultado disso é o 

esquecimento da literatura e, portanto, a anulação do trabalho com aquilo que serve 

de passaporte para o aluno chegar a um mundo outro, onde seja possível sonhar, 

sentir, conhecer, ver, reparar de maneira diferente. 

 Diante de tudo isso, indaguei: ―Por que ainda educar, então?‖: 

Olha, por que ainda educar? Eu acho, olha... sinceramente, apesar 
de toda essa situação que a gente tá vivendo, eu acho que... é 
válido, sabe... é válido você ainda buscar, você ainda tentar, você 
ainda é... procurar ainda abrir as portas para alguns, porque 
sempre existe aquele que ainda tem disposição, que ainda busca, 
que acha que o mundo ainda muda pelo ensino, pelo estudo, pelo 
saber, pelo buscar, por conhecer... Ainda existem aqueles alunos 
que você sabe que pode investir que ele dá conta. Eu acho que é 
por esses alunos que a gente deve insistir em ensinar, pra que o 
aluno se sinta inserido no contexto, pra que ele saiba que é capaz 
de conseguir alguma coisa que, pra ele, sem o estudo é 
impossível, é pra que ele um dia olhe e diga: ―Eu estou aqui 
porque alguém acreditou em mim.‖ Eu acho que é por aí. Se não 
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for assim, realmente não tem sentido. Se o professor não pensar 
por aí, não tem sentido o trabalho que ele faz.  

 

―Buscar‖, ―tentar‖, ―procurar‖, ―abrir portas‖, ―saber‖, ―conhecer‖ – é para isso que 

―ainda‖ se ensina, segundo a fala da docente. A recorrência do advérbio é 

denunciadora: ainda vale, sim, a pena ensinar, apesar de tudo. Mesmo que nossas 

sementes só frutifiquem em um ou dois, em alguém nossos sonhos se perpetuarão e 

ganharão força para dar fôlego aos moinhos de vento que impulsionam a grande roda 

de nossa história. ―Se não for assim, realmente não tem sentido‖. O professor – em 

especial, o professor de literatura – é aquele capaz de abrir os (des)caminhos de um 

mundo outro, onde seja possível sonhar, sentir, imaginar, pensar – viver, pois. ―Se o 

professor não pensar por aí, não tem sentido o trabalho que ele faz.‖ 

 

ii.i.iii. Fala discente: 

PCN e professora não mais estão sós. Ouça: o burburinho é dos alunos que 

estão chegando! Façamos silêncio e demos voz aos atores! 

Como afirmado no capítulo de metodologia, com vistas a compreender um 

pouco da realidade dos alunos e de sua opinião acerca das questões sobre as quais 

me debruço nesta pesquisa, elaborei um questionário que buscava nos dar a 

conhecer: i) o seu hábito de ler; ii) o incentivo familiar e escolar à leitura; iii) as suas 

concepções acerca da arte literária; iv) a sua avaliação das aulas da professora; e v) a 

sua opinião a respeito do uso de recursos dramáticos no trabalho com textos literários. 

De modo geral, a leitura das respostas nos revela uma realidade um tanto quanto 

desalentadora: i) o hábito de leitura dos alunos era parco, já que poucos souberam 

responder o nome do último livro ou de algum livro que leram na vida; ii) o incentivo 

familiar mostrou-se pequeno, visto que poucos afirmaram ganhar revistas ou livros de 

presente dos pais ou de algum parente durante a infância, além de o hábito de se ler 

jornais, mesmo nos fins de semana, ser ínfimo em seus lares; iii) o incentivo da escola 

também se apresentou tímido, pois a maioria afirmou ter lido e ler poucos livros/textos 

na escola; iv) a avaliação dos alunos em relação às aulas da professora foi razoável, 

pois não a criticaram ferrenhamente, mas reclamaram bastante da falta de um ―algo a 

mais‖ em suas aulas, para que, assim, pudesse despertar seu interesse pela matéria; 

e v) mostraram-se favoráveis à inserção de outros recursos didáticos nas aulas de 

literatura, haja vista terem dado respostas positivas à possibilidade de dramatizarem 

um texto literário nas aulas da professora.  

A fala dos alunos não poderia, evidente é, limitar-se ao script que obtive a partir 

de suas respostas ao questionário escrito, aplicado ao final de uma das aulas por mim 

acompanhadas. Não sei se por preguiça, medo ou qualquer outra dificuldade, muitos 
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discentes deixaram algumas respostas em branco ou as redigiram de modo pouco 

claro. Assim, elaborei um roteiro (cf. anexo III, pág. 133) para me guiar numa 

entrevista aberta – em verdade, uma conversa informal – com uma parte da turma que 

aceitou colaborar com a pesquisa. A conversa foi realizada num dia de muito calor em 

que os alunos estavam em tempo vago por conta da falta de um professor, o que os 

deixou um tanto agitados, levando-os a responderem a algumas perguntas de modo 

sucinto.  

Tendo verificado a grande ojeriza de muitos pela disciplina Língua 

portuguesa (na qual se inclui, como vimos, a Literatura), iniciei o bate-papo com o 

seguinte questionamento: ―Para que se estuda Língua portuguesa? Por que tanta 

dificuldade?‖. De início, conforme se verifica na gravação, houve um enorme silêncio 

após meu questionamento, silêncio que, de acordo com Orlandi (op. cit.), significa: os 

discentes ou poderiam ter receio de responder a essa pergunta para um professor de 

Português, ou, embora terminando o ensino médio, não soubessem, de fato, o porquê 

da presença da Língua portuguesa na grade curricular. O silêncio, porém, foi rompido 

ao cabo de alguns minutos, diante da ênfase novamente dada por mim à pergunta. As 

falas vieram, enfim: 

Aluno 1: ―Para saber mais sobre a língua.‖ 
Aluno 2: ―Para aprender a forma correta. Pra não falar ‗pobrema‘ 
(risos)‖ 
Aluna 3: ―Para escrever corretamente.‖ 

 

Observamos por meio dessas primeiras falas subjacentes ao imaginário dos alunos 

uma ―verdade‖ já cristalizada pela prática de muitos docentes de língua materna. As 

escolhas lexicais dos discentes são reveladoras de tal ―verdade‖: estuda-se o idioma 

com o único e absoluto fito de usar a forma ―correta‖, ou seja, estar de acordo com as 

regras instituídas pela norma padrão, desconsiderando-se a pluralidade lingüística de 

que se constitui um país tão vasto e tão rico culturalmente como o nosso – os risos 

depois da forma ―pobrema‖ (no lugar de ―problema‖) já revelam a intolerância a 

expressões que, por preconceito, carregam um não raro doloroso estigma. Saber 

―mais‖ sobre a língua significa ter um domínio maior da variante socialmente aceita, 

enaltecida. Saber ―mais‖ sobre a língua – essas três primeiras falas nos permitem 

afirmar – passa ao largo de se ter um domínio maior de estratégias que nos 

chancelem a possibilidade de usar o idioma para ler o mundo, de entendê-lo como 

prática social, de vida.  

 Seguidas a essas falas iniciais, surgiram duas outras que merecem maior 

atenção:  

Aluno 4: ―Aprender a se EXPRESSAR.‖ 
Aluno 5: ―Para aprender a LER.‖ 
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Tais assertivas parecem apontar para uma visão mais pragmática sobre a língua. 

Língua, talvez, como um sistema simbólico que nos licita um maior poder de 

expressão e de leitura – num sentido mais amplo e profundo, como nos leva a concluir 

a ênfase dada por esses dois alunos aos vocábulos ―expressar‖ e ―ler‖.  

 Após as falas iniciais, retomei a segunda pergunta e indaguei a turma sobre a 

imensa dificuldade que, pelo questionário escrito, revelaram sentir ao estudar sua 

própria língua. Prontamente, uma das alunas levantou a voz e disse, afobada: 

Aluna 6: ―É porque é muito complicado, É MUITO COMPLICADO!‖ 

 

É interessante notar que a força que levou a menina a logo responder ao 

questionamento é proporcional à ênfase dada por ela à frase ―é muito complicado.‖ A 

afobação para dar a resposta parece sinalizar uma espécie de desabafo da aluna, que 

teve – quem sabe pela primeira vez – a oportunidade de expor a um professor o 

quanto a forma com que sempre aprendeu seu próprio idioma (já sabido por ela, está 

posto) o tornou por demais difícil em sua concepção, levando-a a enxergá-lo como um 

mistério, e não como aquela mesma língua com que ela namora, dá bom dia, pede 

licença, come, bebe – para lembrar Drummond. A fala dessa aluna acendeu um 

rastilho que levou muitos, sobrepondo suas vozes, a dizerem: 

Aluno 1: É muita regrinha... 
Aluna 7: É... uma regra puxa a outra... 
Aluna 6: Aí complica mesmo... 
Aluna 8: Uma palavra tem várias formas, vários tempos... 

 

A sobreposição das falas nos sugere a medida da dificuldade sentida pelos alunos a 

serem obrigados a decorar tantas regras que, conquanto vistas e revistas nos ensinos 

fundamental e médio, escapam de seu domínio.  

 Instigado pela fala dos alunos, questionei-os quanto ao hábito de leitura, 

fazendo-lhes a seguinte pergunta: ―Vocês têm dificuldade em ler?‖. Uníssona e 

sobrepostamente, todos responderam: 

Alunos: Não. 

 

Num primeiro momento, espantei-me com a resposta, visto que já havia percebido, 

durante as aulas e pelo questionário, que os alunos apresentavam, sim, dificuldades 

graves de leitura. Passados alguns segundos, atentei para o fato de que o meu 

conceito de leitura (um processo mais denso, pautado na experiência de vida e de 

mundo do indivíduo) andava de encontro ao significado que a palavra assumia no 

vocabulário dos alunos, qual seja: a simples decodificação da escrita para a oralidade, 

o que se comprova por meio da continuidade da fala de uma das alunas: 
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Aluna 6: Ler é pegar um livro e ler, ué... 

Diante de tais respostas, indaguei-lhes novamente sobre o que entendiam pelo ato de 

ler, ao que a mesma aluna retrucou: 

Aluna 6: Mas tem que interpretar o que você tá lendo, essa é a 
parte um pouquINHO mais chata. Ai, é complicado ter que ficar 
interpretando o negócio... eu não gosto não.  

 

Interessado, então, na fala da menina, provoquei-lhe novamente: ―Mas por que 

chato?‖, ao que ela respondeu: 

Aluna 6: Ah, meu Deus, porque é chato... (risos) 

 

Nesse momento, uma outra aluna interrompeu, dando uma significante contribuição: 

Aluna 7: Ah, é porque você tem que conhecer o autor, a época, um 
monte de coisinhas que, se você não conhece, fica difícil 
interpretar. 

 

Reside na fala dessa discente, portanto, uma concepção de leitura que foge à mera 

decodificação; leitura, para ela, requer um conhecimento de mundo e uma bagagem 

cultural mais ampla. O sentido do que se lê não está num próprio do texto, pronto a ser 

pescado, extraído; o sentido, ao contrário, é co-construído pelas experiências de 

mundo e de vida do leitor; se tais experiências são parcas, surge a dificuldade.  

 A partir dessas colocações, aproveitei para inserir o meu tema principal: a 

literatura. Já a par da concepção de leitura dos alunos, indaguei-lhes: ―Em vista disso 

tudo que vocês disseram, o que é literatura, para que serve estudar literatura?‖: 

Alunos: Ø 

 

O silêncio demorou cerca de 20 segundos, o que nos aponta ou para a dificuldade de 

conceituarem a literatura e delimitarem sua função, ou para o simples medo de 

apresentarem uma concepção equivocada a uma ―autoridade‖ no assunto: o 

pesquisador.  

 Decorridos esses 20 segundos, uma aluna começou a timidamente responder: 

Aluna 8: Ah, é estudar as obras, o que os autores escreviam em 
cada período... 

 

Observamos, portanto, na fala da aluna, uma visão historiográfica da literatura, visão 

essa com a qual ela deve ter estudado a arte literária durante os três anos do ensino 

médio. Literatura é, segundo tal concepção, um conjunto de obras que têm relação 

direta com o período histórico em que foram produzidas – concepção que já 

entendemos sobremaneira redutora do fenômeno literário. O que eu queria que eles 

percebessem era a literatura como um fenômeno estético, dentre outros. Assim, logo 
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depois dessa primeira resposta, questionei-lhes sobre a diferença entre o texto literário 

e um não literário, ao que a aluna 6 respondeu, com espanto enfático: 

Aluna 6: QUÊ? 

 

A ênfase na fala demonstra, talvez, como a aluna desconhecia a literatura como uma 

manifestação artística que nasce de um trabalho estético profundo com a linguagem 

ordinária, do dia-a-dia. Passados alguns segundos, perguntei-lhes novamente: ―O que 

é um texto literário para vocês?‖. A aluna 6 foi a primeira a responder – por meio de 

uma outra pergunta, aliás: 

Aluna 6: Aqueles textos antigos? 

 

Já se verifica nessa fala algo que é muito comum os discentes afirmarem quando 

questionados sobre o significado da literatura: literatura é algo antigo, velho, que está 

fora do nosso mundo, que não apresenta qualquer relação com nossa vida. Continuei, 

então, meus questionamentos: ―Será que são só antigos?‖ 

Alunos: Ø 

 

Fez-se, novamente, o silêncio, silêncio esse que pode apontar para o fato de que os 

alunos não reconhecem o fenômeno literário pela sua dimensão estética, política, 

social, mas sim como um tipo de expressão artística muito antiga, apartada de suas 

realidades. 

 Decidi, assim, exemplificar-lhes os conceitos de texto literário e não literário, 

perguntando-lhes o que diferenciava, por exemplo, uma reportagem de jornal que 

tratasse dos ataques em Hiroshima e Nagasaqui, durante a Segunda Guerra Mundial, 

de um poema como ―Rosa de Hiroxima‖, de Vinícius de Morais. Prontamente, uma 

aluna respondeu: 

Aluna 8: Porque na poesia bota a emoção, tipo assim, a notícia é 
só uma redação, e, na poesia, coloca a emoção... 

 

Percebe-se, dessa forma, um avanço maior no conceito dos discentes sobre literatura. 

Literatura é, também, sentir, é expressão de emoções, emoções que não se 

entremeiam por entre as vielas da objetividade de que se reveste o texto jornalístico. 

Literatura é um lugar de subjetividade, em que o autor pode expressar o que sente 

sobre o real. 

 Continuei com a orientação a partir dos exemplos citados, perguntando-lhes se 

se lembravam da imagem da bomba atômica e como poderíamos associá-la ao título 

―Rosa de Hiroxima‖. Formalizei a questão: ―A rosa do texto do Vinícius é uma rosa de 

verdade?‖ 
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Alunos: Não. 

 

A sobreposição das falas em uníssono novamente nos revela que, talvez, o 

entendimento dos alunos acerca da concepção de literatura fora desabrochando aos 

poucos. Concluí, assim, a pergunta: ―Então, qual é a diferença de um texto literário 

para um texto não literário?‖. Um menino respondeu: 

Aluno 9: É o sentido figurado. 

 

Literatura passa a ser entendida, desse modo, como um fenômeno da ordem da 

linguagem, um fenômeno estético, em que as palavras entram numa dimensão outra e 

assumem uma plurissignificação, transfigurando a realidade factual.  

 Em decorrência dessa afirmação, busquei saber se a turma sentia dificuldade 

em encontrar o referido sentido figurado, ao que, timidamente e aos poucos, uma 

aluna foi respondendo: 

Aluna 8: Tenho, porque, por exemplo, eu não conheço a bomba, a 
história, como eu ia entender que a rosa significava a bomba? 

 

Diante de tal colocação, indaguei-lhe: ―Então, o problema tá onde: em você ou no 

texto?‖, ao que a aluna respondeu: 

Aluna 8: Em mim... 

 

Paulatinamente, as concepções dos discentes sobre leitura (literária) foram sofrendo 

algumas modificações: deu-se relevo à importância de um leitor ativo, dotado de 

conhecimento de mundo e de vida; reviu-se a idéia do texto (literário) como um objeto 

de significado pronto e acabado, que só exigiria de nós um ato mecânico de pesca de 

um sentido que subjazeria a um conjunto de palavras e frases.   

 Depois dessa breve discussão sobre o conceito de literatura, abri uma outra 

porta em nossa conversa: ―Tá bom, vocês disseram o que é a literatura, agora eu 

quero saber pra que vocês acham que ela serve. Então, pra que serve literatura?‖  

Aluno 10: Para estudar as coisas que passaram... 

 

Persisti: ―Não se faz literatura hoje?‖ 

Aluna 8: É... faz... mas a literatura que a gente estudou foi só a do 
passado. 

 

Tal concepção dos alunos para o porquê da literatura na grade curricular e em nossas 

vidas apresenta-se impregnada de um olhar sobremaneira historiográfico acerca da 

arte literária. A hesitação inicial na fala da aluna 8 talvez nos revele que, para ela, é 
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até uma surpresa descobrir que ainda se produz literatura, já que, no colégio, só teve 

contato com o cânone.  

 Após essa última fala, chegamos a uma discussão interessante. Para os 

alunos, embora literatura seja, sim, um tipo de manifestação artística, é 

essencialmente uma disciplina. Instiguei-lhes: ―Então, literatura, pra vocês, é só uma 

disciplina?‖ 

Alunos: É.  
 
Aluna 8: Quer dizer, também, mas também é um tipo de 
manifestação artística. AQUI é disciplina.  

 

Diante da ênfase dada pela aluna 8 ao advérbio ―aqui‖, podemos concluir que, para 

eles, a escola é o lugar da literatura como disciplina, o que pode tornar seu 

aprendizado, em vista das provas e trabalhos obrigatórios, uma experiência 

desprazerosa. De fato, quando se didatiza por demais a literatura, corre-se o risco de 

se perder a fruição estética e de prazer que a simples leitura de um texto literário pode 

nos legar. 

 Incomodado pelo ―aqui‖ dito pela aluna 8, provoquei-lhes mais uma vez: ―Se 

AQUI literatura é disciplina, o que é literatura LÁ fora para vocês?‖ 

Aluno 10: É uma forma de expressão da linguagem...  

 

―E de que forma se expressa a literatura pela linguagem?‖, retruquei: 

Aluno 10: Pela pintura, pela música... 

 

O aluno ampliou, portanto, sua visão de literatura e a associou à arte em geral: pintura, 

música. Literatura, para ele, seria, assim, arte. Entretanto, o discente não se 

aprofundou muito em seu dizer, calando-se logo após essas duas falas. O restante da 

turma fez silêncio durante todo esse tempo: silêncio que talvez signifique que, LÁ fora, 

não existe literatura. Literatura está na escola. Literatura é disciplina. E, sendo 

disciplina, é algo de que não se pode tirar prazer. 

 Outra questão que me perturbou na análise dos questionários escritos foi o fato 

de mais de 50% da turma terem afirmado que leram pouquíssimos livros na vida 

(quatro, no máximo, e, em sua maioria, paradidáticos). Perguntei, então: ―Alguém 

nunca leu um livro nas aulas de Português no colégio ou durante a vida toda?‖ 

Aluna 6: Já... mas é que eu prefiro, sabe, ler em casa... Eu gosto 
de ler a edição Vagalume, já li quase toda. Eu gosto de ler em 
casa, sabe... porque é silêncio, leio sozinha; aqui na sala, um fala, 
outro fala, aí eu perco a concentração 
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Percebe-se, portanto, que a escola é um lugar que paradoxalmente não propicia a 

leitura, pois, AQUI, a aluna perde a concentração e, logo, o prazer, pois todos falam ao 

mesmo tempo. Continuei: ―Qual foi o último livro que vocês leram?‖ 

Alunos: Ø 

 

O silêncio rompeu-se pela fala de uma aluna que ainda não havia se manifestado: 

Aluna 11: Ai, é assim... eu começo a ler, mas o livro vai ficando 
chato, chato... aí eu leio pela metade, já li vários livros pela 
metade... 

 

É interessante notar que o silêncio inicial talvez aponte para o fato de que aqueles 

alunos nunca tivessem lido um livro ou o tivessem feito há muito tempo, a ponto de 

não se lembrarem do título. A menina, porém, teve coragem de verbalizar isso: tenta 

ler, mas não consegue, acha chato. Livros, para ela, não sei por que motivo 

específico, são apenas papéis pintados com tinta, onde está indistinta a distinção entre 

nada e coisa nenhuma, parafraseando Pessoa. 

 ―E nas aulas de Português durante a vida, vocês nunca leram nada?‖, insisti. O 

aluno 10 tomou o turno: 

Aluno 10: Ah, aqui não, não muito, eu lia mais no ensino 
fundamental; as aulas de Português eram normais... aí a 
professora separava um tempo da aula e deixava a gente ir pra 
biblioteca pra pegar o livro que a gente quisesse... 

 

Observa-se, portanto, que o ensino médio, nível em que o gosto pela leitura deveria 

ser mais provocado, constitui-se como o espaço, segundo a fala do aluno, do ―não-ler‖, 

enquanto no ensino fundamental tinha mais liberdade para tanto, o que, talvez, tenha-

lhe legado uma experiência mais prazerosa com o ato de ler, experiência essa que, 

com o tempo, porém, parece ter esmaecido. 

 Após o diagnóstico da vida de (não) leitura dos alunos, decidi levar a discussão 

para outro rumo: ―Vocês acham que através da leitura a gente pode entrar em contato 

com outras culturas, outras vidas e se enriquecer com isso?‖ 

Aluno 10: PODE. 

 

Retruquei: ―Por quê?‖: 

Aluno 10: Porque sim...  

 

Nesse momento, uma outra aluna tomou o turno da conversa: 

Aluna 8: Que nem o texto de ontem. O autor pegou a linguagem do 
povo do interior, do dia-a-dia deles e passou... 
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A aluna 8 refere-se em sua fala ao conto ―A terceira margem do rio‖, de Guimarães 

Rosa, que eu, como estagiário que era, trabalhei com os alunos no dia anterior a 

pedido da professora. No conto, há inúmeras marcas de regionalismos. Dessa forma, 

a menina chegou à conclusão de que a leitura daquele texto, que é um texto literário, 

permitiu-lhe conhecer uma outra forma de falar e, portanto, enriqueceu o seu 

conhecimento da cultura do Brasil.  

 Provoquei mais ainda: ―E se eu dissesse pra vocês que literatura é viagem, o 

que vocês entendem disso?‖:  

Aluno 10: QUE É. Como você falou, né, através dela a gente 
aprende várias coisas, conhece vários lugares, várias coisas, sem 
sair do lugar.  

 

Interessante notar que, agora, o conceito de literatura para os alunos vai se refinando 

e aprofundando: se, antes, literatura era estudar ―coisas que passaram‖, agora 

literatura é linguagem plurissignificativa, é sentir; literatura, agora, é viagem: como diz 

o aluno 10, é uma forma de conhecer outros lugares, ―várias coisas‖, sem sair do 

lugar.  

 A aluna 8 tomou o turno da fala: 

Aluna 8: Porque, quando você lê um livro, você se imagina ali 
naquela história, sabe...  
 
Aluna 6: Ah, você aprende várias coisas... Eu imaginei que fosse a 
filha do cara que tava lá no meio naquela história, eu aprendi, a 
gente se emociona, assim... 

 

A menina alude à experiência vivida a partir da leitura de ―A terceira margem do rio‖. 

Literatura ganha mais um conceito nesse momento: é uma vivência da alteridade, 

vivência essa que nos permite sentir vidas outras, vidas outras com as quais podemos 

aprender algo, sempre. 

 A fala da menina lembrou-me algo que havia lido nos questionários escritos. 

Um aluno respondeu à questão ―Para que serve literatura?‖ da seguinte forma: 

―Literatura serve para a gente melhorar como pessoa.‖ Indaguei-lhes, então: ―Vocês 

também acham isso?‖ 

Aluno 10: Ah, porque lendo alguns textos assim, você pode refletir, 
aprender alguma coisa.  
 
Aluna 6: Ah, se eu for falar, todo mundo vai rir (risos)... Assim, 
quando você pega um texto, assim, uma poesia... uma poesia de 
amor... a gente aprende, assim... ah, quando eu tenho uma briga 
de amor, eu pego uma poesia, aí eu fico assim, fico assim... mais 
amorOSA... (risos) É SIM... (risos) É verDADE... Se for uma poesia 
triste, você vai sentir aquele sentimento, vai aprender...  
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Embora pareça não ter consciência disso, a literatura, para a aluna 6, é uma 

experiência de vida, não são ―coisas que escreveram no passado‖, mas sim ―coisas‖ 

que estão diretamente ligadas à vivência de mundo dela. É por meio da literatura que 

ela aprende a amar, que ela reflete sobre a tristeza, que ela aprende a sentir, a ser, 

enfim, humana.  

 A partir daí, retomei uma outra questão que me havia suscitado interesse no 

questionário escrito. De mais ou menos 30 alunos que lhe responderam, 25 disseram 

ser a quadra o lugar preferido da escola, enquanto a biblioteca só fora citada por 

outros 5. Indaguei-lhes, então: ―Por que vocês preferem a quadra à biblioteca?‖: 

Aluna 6: AI, porque a biblioteca dessa escola é HORRÍVEL (risos), 
não tem livro direito. Eu não tenho vontade de ficar na biblioteca, 
eu prefiro pegar um livro BEM novINHO e ir pra minha casa ler. A 
biblioteca é escura, é abafada e os livros lá são velhos, não 
falando mal dos livros, mas...  

 

 

―E se fosse uma biblioteca bonita, com os livros catalogados, arrumados?‖: 

 

Aluna 6: Eu teria PRAZER de ficar lendo, porque eu pegava vários 
livros quando era do outro colégio, eu ia pra biblioteca e tal e ficava 
lendo o livro, mas aqui eu não tenho gosto de ir... 
 
Aluna 11: A biblioteca tá sempre fechada, sempre que você 
precisa tá fechada.  

 

A escola é, portanto, o lugar da não leitura, do não prazer. Segundo o que podemos 

inferir da fala das alunas, os livros devem estar associados à liberdade, à vida, à luz, 

ao que é novo, e não ao abafamento, ao escuro, ao aprisionamento, à antiguidade. A 

quadra talvez seja o lugar preferido pelos alunos porque lá eles vivenciam o prazer, 

porque lá eles têm domínio sobre alguma liberdade que a sala pequena e apertada 

onde funciona a biblioteca não lhes dá. É interessante destacar a sobreposição da fala 

da aluna 6 e a minha e ênfase que ela confere ao vocábulo ―prazer‖. Quando 

perguntada sobre a possibilidade de uma biblioteca bonita, a menina nem me permitiu 

terminar a pergunta e já logo deixou patente: ―Eu teria PRAZER‖. Sentir prazer na 

leitura ainda é, desse modo, possível para aquela aluna, mas a escola, por inúmeros 

motivos, não lhe pode proporcionar tal experiência.  

 Aproveitei para perguntar aos alunos: ―Vocês disseram naquele questionário 

que a quadra é um lugar legal porque lá vocês conversam, conhecem outras pessoas 

e tal. Vocês acham que a literatura não possibilita isso? A literatura não é dinâmica?‖ 

Aluna 6: Não... pode ser dinâmico... hum... trabalho... pega o livro, 
todo mundo lê e aí a gente discute. Isso é dinâmico, pô. Você vai, 
apresenta aqui na frente, isso pra mim é dinâmico. Ou então, sei 
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lá, vamos fazer um jornalzinho sobre esse livro, isso também é 
dinâmico.  

 

A fala da aluna é bastante esclarecedora: é preciso que a literatura seja trabalhada em 

consonância com outras linguagens que sejam capazes de despertar o prazer que o 

texto literário por si só não consegue em tempos de banalização do conhecimento, de 

simples absorção de informações fragmentárias, de imediatismo, de rapidez, de 

bombardeamento de imagens e sons. A dinamicidade, segundo a discente, pode estar 

desde no mero diálogo dos alunos acerca do que lêem, até em trabalhos com outros 

sistemas semióticos, como o jornal. Atualmente, parece constituir atividade infrutífera 

cegar-se para as novas tecnologias que estão presentes na vida do aluno e que, com 

certeza, chegam à escola. Cabe a nós, professores, termos sensibilidade a isso, para 

que possamos desenvolver um trabalho conciliador e produtivo com todos esses 

sistemas linguageiros. 

 A questão seguinte girava em torno das metodologias para o ensino da 

literatura. No questionário escrito, muitos criticaram a forma a professora (e dos 

professores anteriores também) dar aula. Logo, decidi perguntar-lhes como dariam 

aula de literatura caso fossem um docente da disciplina: 

Aluna 11: Ah, eu acho que eu não ficaria só LENDO, LENDO, 
LENDO... Porque, tipo assim, tipo o Expressionismo, eu traria 
algumas figuras, algumas músicas que tenham a ver... 
 
Aluna 6: Porque só lendo, lendo, lendo, os alunos vão achar chato, 
não vão gostar do professor... e literatura já não é uma coisa ―Oh, 
meu Deus, que legal!‖... Mas, se o pessoal ficar lendo, lendo, 
lendo, fica uma coisa muito chata... você até dorme na sala. 
 
Aluna 11: Porque o professor tem que ser legal também. Porque, 
quando o professor é legal e a matéria é chata, a gente até releva.    
 
Aluna 6: É... releva... 

 

As respostas das alunas às questões ratificam o que haviam dito anteriormente: em 

sua visão, a literatura precisa estar associada a outras fontes de prazer, como a 

pintura, a música. O ato de leitura não se pode dar por si mesmo, como mostram a 

repetição, a ênfase e a rapidez com que as alunas pronunciaram a expressão ―lendo, 

lendo, lendo.‖ Um bom professor de Literatura seria, pois, aquele que conjugasse em 

suas aulas a leitura (inevitável) e outras mídias. Isso nos mostra que os moldes em 

que a escola se encontra hoje devem ser, sim, repensados. O tradicionalismo tem de 

ceder espaço às inovações que fazem parte da vida do aluno. Essas inovações, em 

verdade, devem funcionar como um aliado, como um meio de se conduzir esse aluno 

àquilo que sabemos necessário ele conhecer para que possa ampliar seu capital 
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cultural. Por mais que, adiante, ele tenha a liberdade de negar esse ―o quê‖, precisa 

conhecê-lo para que possa ter consciência do porquê de o (não) estar rechaçando.  

 É interessante pensar, também, que a figura do professor mostra-se 

diretamente ligada ao gosto dos alunos pela disciplina. Ainda que não gostem das 

aulas, a forma como o docente trata a matéria e os próprios alunos pode ser capaz de, 

se não lhes despertar o prazer, pelo menos garantir a atenção e o respeito ao mestre. 

Mais de 90% da turma responderam no questionário escrito que preferiam as aulas do 

professor de matemática a todas as outras. A justificativa foi recorrente: ―O professor é 

legal.‖ Portanto, sendo o professor ―legal‖ e ―antenado‖ com o mundo dos alunos, com 

seus ―quereres‖ e ―sentires‖, as aulas podem até ser ―relevadas‖, como fica patente na 

sobreposição desse mesmo termo pronunciado simultaneamente pelas alunas 11 e 6.  

 Querendo, porém, aprofundar-me na metodologia que os alunos utilizariam 

para ensinar literatura, retomei o conto ―A terceira margem do rio‖, trabalho por mim no 

dia anterior, como anteriormente afirmei, e perguntei-lhes: ―Mas, e aquele conto que a 

gente trabalhou ontem aqui, se vocês tivessem que dar uma aula dele, como vocês 

dariam?‖: 

Aluna 11: Ah, eu acho que o jeito que você fez foi legal. A gente 
leu tudo de uma vez e depois foi por parte, você fazendo 
perguntas, pra gente ir entendendo aos poucos.  
 
Aluna 6: Você, mesmo não conseguindo colocar a música, pelo 
menos você tentou trazer uma coisa diferente. Então, foi legal.  

 

 
A fala das alunas apenas corrobora o que já haviam afirmado. A literatura não pode se 

fechar no silêncio, precisa dialogar com outras linguagens. Além disso, é necessária a 

presença de um ―par mais competente‖ (Vygotsky, 1993), ou seja, aquele que ajude os 

alunos a perceberem os ditos, os não-ditos e os interditos do texto literário, aquele que 

os conduza por esses (des)caminhos do fenômeno lingüístico estético, que, não raro, 

parece estar cercado por uma muralha intransponível.  

 Buscando elucidar ainda outras colocações dos alunos no questionário escrito, 

provoquei-lhes parafraseando a resposta de um deles: ―Teve um aluno que respondeu 

naquele questionário que a aula de literatura seria mais legal se tivesse menos livro 

pra ler. O que vocês acham disso?‖:  

Alunos: (risos) 

Aluna 8: Ah, é porque a gente já é cheio de livro pra ler... 

 

Os risos dos alunos em uníssono a respeito da resposta do colega já evidencia algo 

importante: para eles, a aula de literatura é um espaço de leitura, embora não tenham 

muito hábito de ler nem tenham um gosto muito desenvolvido para tanto. A aluna 8, 
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porém, despertou-me uma dúvida: se haviam afirmado que leram poucos livros 

durante as vidas escolar e pessoal, como já são ―cheios de livro para ler‖?. Era o de 

que eu precisava para introduzir a próxima questão: ―Como são as aulas de literatura 

neste ano (2007)? Vocês lêem muito?‖: 

Alunos: Ø 

Aluno 9: Só lê pra ganhar ponto... 

 

Primeiramente, como se percebe, houve um largo silêncio. Os alunos estavam 

receosos em falar sobre as aulas da professora atual, tendo em vista que eu era seu 

estagiário. Tranqüilizei-os quanto ao destino da gravação e das falas deles, 

esclarecendo que, por uma questão de ética, apenas eu teria conhecimento de tudo o 

que haviam dito. Além disso, a docente me deu total liberdade para fazer as perguntas 

que eu quisesse, do modo que eu quisesse, até mesmo em relação a sua prática, o 

que me deixou bastante à vontade. Retomando, contudo, a fala do aluno 9, esta se 

refere a uma atividade de participação que valia 1 ponto na média do bimestre: a 

professora utilizava o livro didático durante as aulas pedindo para que cada um lesse 

uma parte dos textos ou do conteúdo. Quem se disponibilizasse a ler com freqüência 

era congratulado com o ponto. Segundo a docente, assim ela procedia porque aquele 

era um dos poucos momentos da vida cotidiana em que os alunos liam. E tanto era 

verdade tal pensamento que, durante as aulas, percebia quase sempre dificuldades 

básicas de leitura de alguns discentes no que se refere à simples transposição do 

código escrito para o oral: dificuldades de respirar de acordo com a pontuação, de dar 

ritmo ao lido, de pronunciar palavras – até mesmo as mais usuais. 

 Voltando, todavia, à prática de leitura dos textos literários em sala, perguntei-

lhes como reagiriam se a professora pedisse que lessem obras como Dom Casmurro, 

Memórias Póstumas de Brás Cubas, ou seja, os clássicos: 

Aluna 11: Ah, eu leria... 
Aluna 8: Eu também... 
Aluna 6: LERIA 

 

Aparentemente, não haveria grande resistência aos possíveis pedidos de leitura, como 

revela, inclusive, a ênfase dada pela aluna 6 ao verbo ―leria‖. É interessante notar, 

porém, a utilização dessa forma verbal no futuro do pretérito, como se se referissem a 

alguma coisa que poderia acontecer, mas não mais acontecerá – ou melhor, que não 

aconteceu. Perguntei-lhes, então: ―Vocês leram algum livro aqui este ano?‖: 

Aluna 6: Ah, sim... a professora deixou Os Sertões na pasta.  
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A discente alude ao livro de Euclides da Cunha, comentado pela docente quando esta 

tratou do Pré-Modernismo. Considerando que era uma obra de linguagem difícil, a 

professora preferiu não o trabalhar mais a fundo, deixando uma cópia de uma 

adaptação na pasta, para quem quisesse resumi-lo e ganhar, assim, um ponto a mais 

na média.  

 Aproveitando a abertura sobre a adaptação dos clássicos, fiz a seguinte 

indagação à turma: ―Vocês acham que ler um texto adaptado é a mesma coisa?‖: 

Alunos: Ø 

 

O silêncio dos discentes explica-se pelo fato de eles não saberem ao certo o que era 

uma adaptação. Expliquei-lhes e as respostas surgiram. A aluna 6 nem me deu tempo 

de terminar a explicação, dizendo: 

Aluna 6: Ah, não, eu prefiro ler o original. Ah, porque... porque... 
porque... Ah, porque a pessoa que adaptou pode ler de um outro 
jeito, então vai mudar a história...  
 
Aluna 8: Ah, história pode ficar deturpada... 

 

É importante notar como o conceito de leitura literária dos alunos refinou-se ao longo 

da entrevista. Para eles, agora, ler um texto adaptado seria ruim porque entendem 

que, a depender do leitor e de suas experiências de mundo e de vida, o sentido de um 

mesmo texto muda. Logo, ler um texto adaptado seria ler uma das possíveis visões 

sobre uma obra, o que lhes reduziria os horizontes de produção de sentidos a que o 

texto literário nos permite empreender viagem. Ler apenas a adaptação seria uma 

atividade negativa – entende-se pela fala das alunas 6 e 8 – porque não requereria um 

leitor ativo, mas sim alguém que apenas recebesse um dos inúmeros significados que 

um texto pode suscitar.  

 Preocupado ainda com o questionário escrito, continuei: ―Teve uma pessoa que 

disse no questionário que não teve dificuldade de ler os livros no ensino médio porque 

eram livros fáceis de dar conta. O que é um livro fácil de dar conta?‖: 

Aluno 10: É um livro fininho, que seja pequeno, fácil de ler... gibi...  
 
Aluna 6: Livro de criança... tem cinco, seis páginas, com letra 
grande, cheio de figura, rapidinho você lê... isso é um livro mais 
fácil, assim...  

 

Um livro fácil de dar conta não está ligado, segundo a visão dos alunos, ao modo 

como o conteúdo é trabalhado, mas sim ao seu aspecto formal: fino, pequeno, letras 

grandes, muitas figuras – ou seja, livros que, em alguma medida, traduzem o mundo 

imediatista e fragmentário em que nos encontramos. Desconhecem, porém, que há 

textos literários muito menores na forma, mas cujo conteúdo exige um nível de 
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reflexão tal que um romance mais denso, de dezenas de páginas, não exige. Um livro 

fácil de dar conta não é, pois, um que não requer uma complexidade de reflexão, mas 

um que seja curto no aspecto formal.  

 Seguindo o bate-papo, quis saber um pouco mais do papel da família desses 

discentes no que toca ao seu hábito de leitura, tópico cujas respostas não haviam 

ficado muito claras no questionário escrito. Perguntei, então: ―Mas e a família de 

vocês? Os pais de vocês lêem, costumavam comprar gibis, revistas para vocês 

quando vocês eram pequenos?‖:  

Aluna 6: Minha mãe... minha irmã, quando eu era pequenininha, 
teve uma vez que minha irmã comprou a coleção intEIRA da 
Disney. Cindera... essas historinhas de criança... eu lia dois por 
dia... Ah, meu pai, quando eu era pequena, comprou aquela 
coleção de enciclopédias Larousse. Eu li duas vezes aquelas 
enciclopédias.  

 

Continuei: ―E os outros?‖ 

Alunos: Ø 

 

O silêncio pode sugerir, talvez, alguma espécie de vergonha, receio de afirmarem que 

não receberam/recebem incentivo familiar ao hábito de leitura. Provoquei: ―Vocês 

acham que gostar de ler vem de berço?‖: 

Aluna 11: Não... acho que depende da pessoa, porque, tipo assim, 
tem muita gente que o pai e a mãe gosta de ler, mas que não lê... 
então eu acho que depende, assim... depende da pessoa.  

 

―E o contrário, vocês acham que o contrário não pode acontecer? Tipo: um aluno cujos 

pais não gostam de ler passar a gostar de ler?‖: 

Aluna 6: Ah, acho que sim...  

 

―E quem seria o responsável por fazer a criança gostar de ler na opinião de vocês?‖: 

Aluna 6: Ah, a escola, né? 

 

―Então, qual é o papel do professor de literatura?‖: 

Aluna 11: Ensinar a gente a ler... 

 

Percebemos, portanto, o tamanho da responsabilidade do professor de língua materna 

até mesmo na visão do aluno: se ler é viajar, é conhecer outros mundos, outros ―eus‖ 

seus e se enriquecer, (re)conhecer-se com essa experiência, vivenciar, de fato, a vida, 

o papel daqueles que ministram as aulas de literatura é extremamente delicado e 

importante: estamos lidando com potencialidades e podemos, por meio de nosso (não) 

trabalho, anular esses ―vir-a-seres‖. 
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A conversa foi suspensa, no entanto, por alguns minutos para que os alunos 

pudessem ir ao recreio. Depois de 41min39s, voltamos, a fim de discutir a utilização do 

teatro nas aulas de literatura. ―Vocês gostam de teatro?‖: 

Alunos: Ø 

 
O silêncio inicial, que durou mais ou menos 15 segundos, ou sugere que esses alunos 

não tinham muita familiaridade com a arte teatral, ou que, de fato, não gostavam. A 

opinião deles foi sendo, porém, elucidada aos poucos:  

Aluna 11: Gosto... 

 

―Já foram ao teatro?‖: 

Alguns alunos: Não... 

 

―Têm vontade de ir?‖: 

Aluna 12: Ah, eu já fui, eu já fiz... 

 

Busquei me aprofundar, então: ―E o que você achou do teatro?‖: 

Aluna 12: Ah, eu gostei... queria voltar lá... É que no teatro é 
diferente da televisão, você tá lá, você tá vendo, é mais vivo... No 
teatro você tá vendo lá, ao vivo... 

 
A aluna 12, que ainda não tinha se pronunciado, começou a contribuir com sua fala, 

haja vista que o teatro, para ela, era uma experiência próxima: fizera teatro durante 

algum tempo na igreja, chegando a atuar como diretora de uma peça. A arte teatral, 

para ela, é algo que está associado à própria vida. Dramatizar é uma forma de estar 

viva, pois o teatro ―é mais vivo‖, ―No teatro você tá vendo, ao vivo.‖  

 Continuei: ―E fazer teatro, vocês gostam, gostariam?‖: 

Aluna 12: Sim, porque é divertido, no teatro você vive outros 
personagens... 

 

―E vivendo esses outros personagens, você pode aprender alguma coisa?‖, retruquei: 

Aluna 12: Acho que sim... A lidar com o que você sente? 

 

O teatro é, pois, conforme a fala da aluna, uma maneira de ―outra-se‖ e, ―outrando-se‖, 

aprender a lidar com seus ―sentires‖. Teatro é um espaço de possibilidades, de 

aprendizagens. 

 Aproveitei o gosto da aluna e lancei mais uma pergunta à turma: ―E se eu 

pedisse pra vocês fazerem teatro, seria legal?‖: 

Aluno 10: Ah, seria, mas eu tenho vergonha...  
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Aluna 12: Ah, eu acho legal, cada personagem é diferente. Tipo 
assim, uma pessoa rígida, grossa, você tem que aprender a ser... 
Você pode aprender coisas pra sua vida também: coisas boas, 
coisas ruins...  

 

Quis explorar um pouco mais a fala da aluna 12, já que ela havia feito teatro: ―Você 

pode falar um pouco de uma peça que já fez pra gente, como isso contribuiu pra 

você?‖: 

Aluna 12: Ah, eu vou fazer uma agora no dia das crianças... Tipo, 
eu sou a mais velha e vou ser a criança, as mais novas é que vão 
ser as adolescentes... Pô, é legal, porque é diferente você fazer 
uma criança grande, entendeu? Então... a história, assim, é uma 
história legal... A história é que – é de igreja – , então, as crianças 
se apegam a ursinho, bola... aí vem o ladrão de alegria, aí ele vai 
roubar a alegria, só que tem uma criança que tem a alegria 
verdadeira, que é Jesus, aí essa alegria o ladrão não consegue 
roubar. Ah, eu gosto... Ah, é legal, é diferente... Então, como eu 
falei, cada personagem tem uma história. Você tem que viver a 
história daquele personagem... Tipo eu... eu nunca fui assim com 
namorado, tipo grude... Mas aí tem aquele personagem 
―chicletinho‖, então eu tenho que aprender a ser, tenho que entrar 
no clima...  

 

Observamos, portanto, na fala dessa aluna, uma clareza muito grande quanto ao que 

a arte teatral pode trazer de aprendizado para nossas vidas: desde representar uma 

criança e ter que resgatar aquilo que já fomos, até termos que aprender a ser uma 

namorada ―clicletinho‖, ou seja, o que (não) somos.  

 Continuando o bate-papo, trouxe à baila a opinião de um aluno que, no 

questionário, respondera que dramatizar um texto literário seria muito complicado. 

Lancei a questão: ―Vocês acham que é complicado? Por que seria complicado?‖: 

Aluna 11: Acho que não, mas têm uns textos que são meio 
simbólicos... aí, sei lá... Quando tem uma história, tudo bem, mas, 
quando não tem, aí não dá pra fazer... 

 

A dificuldade estaria, pois, em duas razões: ao simbólico (plurissignificação da 

linguagem literária), que acarretaria os problemas de interpretação que os alunos já 

encontram ao ler; e à falta de enredo, ou seja, à falta de uma narrativa, por exemplo, 

linear, que facilitasse a montagem de uma outra história sobre ela. Incomodado com 

isso, então, decidi perguntar-lhes o que entendiam por ―dramatizar‖, ao que me 

responderam: 

Aluno 10: Tirar do papel... 
 
Aluna 12: Ah, acho que é você ler o texto, assim... entender o que 
o texto quer passar, a emoção do texto... e tentar passar pras 
pessoas... 

 

―Precisa ser literalmente o texto ali na peça?‖: 
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Aluna 12: Ah, sei lá... Não... você pode contar diferente... Você 
pode fazer outra, mas tem que preservar o sentido, o que o autor 
quer passar com a história, a mensagem... 

 

Dramatizar um texto literário é, pois, segundo a visão dos alunos, dar vida a seres de 

inanimados, de papel, sem, contudo, modificar a mensagem que o autor quis transmitir 

com sua obra. 

 Vamos, então, colocar em prática o dito e tirar do Jadim Botânico de papel as 

Anas e os cegos que existem em nós e ignoramos, as Anas e os cegos que somos 

nós mesmos. Deixemos que se irrompam os ovos de nossos sacos de tricô e ganhem 

vida os nossos outros de papel. Senhoras e senhores, preparem-se! Com vocês, ―Nas 

horas perigosas da tarde‖... 

 

 

II.II. ATO II 

ii.ii.i. Encenação de atividade lúdica de adaptação teatral: 

 Em virtude do forte desinteresse dos alunos e do desalento da professora em 

relação ao ensino de literatura, propus que os discentes lessem os textos literários 

para (re)recriá-los sob o viés do teatro. De pronto, a docente aceitou o desafio, 

cedendo um tempo semanal de suas aulas para que eu pusesse em prática a idéia.  

 Logo, o projeto foi exposto aos alunos, os quais se mostraram um tanto quanto 

divididos e esquivos. Poucos foram aqueles que concordaram em participar da 

atividade, o que a tornaria inviável, visto que a montagem de uma peça exige muitos 

participantes. A professora teve, então, a idéia de acrescentar um ponto à média final 

daqueles que colaborassem. Assim, o grupo foi composto por 23 alunos, dentre os 

quais pelo menos 19 encontravam-se sob risco de reprovação na disciplina, em plena 

3ª série. 

 Como já expus, os encontros foram realizados nos meses de outubro e 

novembro de 2007, totalizando seis reuniões. Para tanto, utilizaram-se os espaços do 

refeitório e de uma espécie de teatro aberto que se encontrava nos fundos da escola, 

atrás da quadra. As atividades tinham duração de 1h30min e se desenvolviam todas 

as quartas-feiras, com exceção daquelas em que havia confrontos entre policiais e 

traficantes no morro adjacente ao colégio, o que dificultou sobremaneira o processo de 

montagem. 

 O texto escolhido para o trabalho fora o conto ―Amor‖, do livro Laços de família, 

de Clarice Lispector (cf. anexo VI, pág. 135). A opção por esse texto se fez em comum 

acordo entre a professora e mim: como a matéria se encontrava na 3ª geração do 

Modernismo (ou Pós-Modernismo, segundo alguns), a docente deixou que eu 
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trabalhasse a obra de Clarice enquanto ela se deteria a Guimarães Rosa e João 

Cabral de Melo Neto. A escolha do texto também se determinou pelo fato de a 

literatura de Clarice caracterizar-se por um trabalho profundo com o fluxo da 

consciência, o que exigiria que os alunos imergissem de modo muito mais intenso no 

conto ao tê-lo que transpor para um meio completamente diferente: o teatro. 

Antes do primeiro encontro, solicitei que os participantes pesquisassem 

qualquer informação acerca da escritora. Assim, na primeira reunião, alguns alunos 

trouxeram fotografias, biografias da Internet, informações de livros didáticos. De início, 

então, indaguei o que os discentes conheciam de Clarice Lispector. Muitos disseram 

que ela era uma autora difícil de se entender, conforme haviam lido nas fontes 

consultadas. A partir disso, distribuí o poema ―Visão de Clarice Lispector‖, de Carlos 

Drummond de Andrade, e solicitei que os participantes o lessem em voz alta e, a partir 

dele e das informações que haviam trazido, dissessem como imaginavam a obra da 

autora. Cada aluno responsabilizou-se por uma estrofe: 

Clarice, 
veio de um mistério, partiu para outro. 

Ficamos sem saber a essência do mistério. 
Ou o mistério não era essencial, 
era Clarice viajando nele. 

Era Clarice bulindo no fundo mais fundo, 
onde a palavra parece encontrar 
sua razão de ser, e retratar o homem. 

O que Clarice disse, o que Clarice 
viveu por nós em forma de história 
em forma de sonho de história 
em forma de sonho de sonho de história 
(no meio havia uma barata 
ou um anjo?) 
não sabemos repetir nem inventar. 
São coisas, são jóias particulares de Clarice 
que usamos de empréstimo, ela dona de tudo. 

Clarice não foi um lugar-comum, 
carteira de identidade, retrato. 
De Chirico a pintou? Pois sim. 

O mais puro retrato de Clarice 
só se pode encontrá-lo atrás da nuvem 
que o avião cortou, não se percebe mais. 

De Clarice guardamos gestos. Gestos, 
tentativas de Clarice sair de Clarice 
para ser igual a nós todos 
em cortesia, cuidados, providências. 
Clarice não saiu, mesmo sorrindo. 
Dentro dela 
o que havia de salões, escadarias, 
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tetos fosforescentes, longas estepes, 
zimbórios, pontes do Recife em bruma envoltas, 
formava um país, o país onde Clarice 
vivia, só e ardente, construindo fábulas. 

Não podíamos reter Clarice em nosso chão 
salpicado de compromissos. Os papéis, 
os cumprimentos falavam em agora, 
edições, possíveis coquetéis 
à beira do abismo. 
Levitando acima do abismo Clarice riscava 
um sulco rubro e cinza no ar e fascinava. 

Fascinava-nos, apenas. 
Deixamos para compreendê-la mais tarde. 
Mais tarde, um dia... Saberemos amar Clarice.

55
 

 

A princípio, houve um silêncio. Ninguém sabia exatamente o que dizer sobre a 

escritora a partir do poema. Então, uma das meninas – a mais falante e participativa, a 

aluna 6 da entrevista – tomou a voz e afirmou que o que a incomodava em tudo o que 

havia lido sobre Clarice era a idéia do mistério, como se a autora escrevesse obras 

impossíveis de serem alcançadas. Expus, então, por meu turno, quase todos os livros 

da escritora e pincelei algumas histórias, destacando a novela A hora da estrela. 

Depois disso, continuei perguntando como os alunos definiriam Clarice e sua obra. 

Uma outra menina afirmou, então, que, talvez, por tudo que tinha ouvido, a produção 

clariciana pudesse ser resumida numa interrogação: ―Quem sou eu?‖ Satisfeito com a 

colocação da aluna, indaguei se todos achavam importante se perguntar quem eles 

mesmos eram, instaurando, assim, uma grande e rica polêmica. A discussão tomou 

um rumo filosófico e muitos disseram achar imprescindível se questionar sobre a 

própria existência; outros, porém, disseram ser isso uma ―perda de tempo‖, pois ―Deus 

construiu o mundo e ele está pronto, não dá pra ficar pensando o que ele é ou não é. 

Isso pode levar a gente a ficar maluco. Essa mulher era doida‖ – afirmação da aluna 6. 

No final, contudo, a maioria chegou à conclusão de que, na verdade, é importante se 

questionar sim, mas ―temos que parar em um ponto, senão enlouquecemos, igual a 

Clarice‖ (aluna 11). Para finalizar a reunião, distribuí o conto e pedi que todos o lessem 

para a semana seguinte. 

 O encontro subseqüente foi realizado num dia de chuva em que os alunos se 

encontravam em pouco número e bastante agitados. Comecei a atividade perguntando 

sobre as impressões que o grupo tivera do texto. Uma menina – a aluna 6 – levantou o 

dedo e disse: ―Ah, sei lá... texto maluco. É uma mulher que tem uma casa e depois vê 
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um cego e fica doida e entra no Jardim Botânico e volta pra casa... não entendi muita 

coisa não... o texto é doido igual a Clarice‖. Os outros disseram ter lido o conto, mas 

não terem compreendido muito mais que a referida aluna. Pedi, então, que cada um 

fosse lendo um parágrafo em voz alta. A cada trecho, solicitava uma pausa e colocava 

algumas questões para que os discentes refletissem. Assim, perguntei, de início, como 

se poderia caracterizar a protagonista – Ana – a partir do vocabulário empregado para 

qualificá-la, das construções sintáticas, das figuras de linguagem, do espaço. Os 

alunos enxergaram, então, que, a princípio, Ana era uma mulher medíocre, submissa 

ao marido, à casa, aos filhos, uma mulher que não vivia para ela, mas sim para os 

outros. As meninas revoltaram-se e disseram que a personagem era uma ―boba‖, que 

elas nunca desejariam ter uma vida daquela. Ainda perceberam que, sob a visão de 

Ana, a realidade existia para não ser questionada. Entenderam, também, que a 

personagem tinha um medo extremo de encontrar-se consigo mesma e desmanchar a 

solidez de seu lar – um lar ―verdadeiro‖, com filhos ―verdadeiros‖ e um marido 

―verdadeiro‖. Já de início, ainda compreenderam, pelo trecho ―[...] com o tempo seu 

gosto pelo decorativo se desenvolvera e suplantar a íntima desordem‖, que, na 

verdade, havia duas Anas: uma que se escondia atrás da ―decoração‖ do lar e outra, 

que ela mesma tentava abafar em sua ―íntima desordem‖. Ao se chegar à parte em 

que a protagonista se depara com um cego que ―mascava chicles‖, o tempo da 

reunião acabou e pedi que os alunos pensassem na figura daquele homem e em sua 

função na narrativa. 

    O segundo encontro realizou-se com um número bem mais expressivo de 

alunos. Primeiramente, retomei as considerações anteriores e indaguei: ―Afinal, quem 

é esse cego, por que ele aparece aí, por que Ana se sente insultada por ele, o que 

acontece depois disso?‖ Uma outra aluna – muito participativa também, a aluna 8 da 

entrevista – chegou a uma constatação que deixou todos os colegas surpreendidos: 

―Na verdade... o cego é a Ana... igual a ele... ela não enxerga também vida dela. Só 

que a cegueira da Ana é pior, porque a Ana não é cega de verdade‖.  

Continuando meus questionamentos com base nas características semântico-

formais do conto, perguntei, então, se havia uma diferença entre a Ana antes do cego 

e a Ana depois do cego. De imediato, os alunos responderam que sim, utilizando-se 

da figura dos ovos se partindo e do bonde estacando bruscamente como uma espécie 

de símbolo para a quebra na narrativa. Destacaram, ainda, o espaço do Jardim 

Botânico, no qual a protagonista se encontra após o acontecimento. Para eles, havia, 

portanto, uma divisão entre a casa de Ana (o lar perfeito) e o Jardim (um lugar 

estranho, que perturbava a personagem e a levava a ter contato com outra realidade). 

Perguntei, então, quantas Anas havia no texto, ao que um dos discentes respondeu: 
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―Têm duas... uma de fora e outra de dentro... uma da casa arrumadinha e perfeitinha e 

outra do Jardim Botânico, que colocava medo nela‖. Concluindo a interpretação, o 

grupo afirmou que, ao voltar para a casa e reencontrar a família, Ana voltava a ser a 

mulher ―medíocre‖ do início. Indaguei: ―Como vocês entendem a figura do fogão que 

dava estouros?‖. Um menino, por seu turno, voltou-se para os demais e disse que, na 

verdade, algo havia acontecido com Ana que ela nunca poderia apagar e era isso o 

que a figura do fogão – elemento destoante da perfeição do lar – representava. 

 Finalizei a primeira etapa da atividade indagando se, a partir da experiência de 

leitura do conto, todos continuavam entendendo ser importante se questionar sobre 

sua própria existência. As opiniões ainda ficaram divididas, mas as meninas, 

principalmente, afirmaram que o questionamento era importante sim para que 

pudessem compreender melhor o que queriam para suas vidas, não aceitando tudo 

como pronto, acabado, absoluto. 

 Como se observa, os encontros foram bastante produtivos. É claro, porém, que 

muitos alunos apresentaram dificuldade em interpretar o texto e, até mesmo, em se 

posicionar diante das perguntas feitas – prática com a qual não estavam acostumados. 

O interessante é perceber, contudo, que, quando se acredita na capacidade reflexiva 

do aluno, este pode, sim, ir além de suas próprias limitações. Está claro, também, que 

os discentes não chegaram a reflexões tão profundas sobre o conto sozinhos. 

Orientei-os a isso, preocupando-me, porém, em não direcionar a leitura. Busquei 

funcionar como alguém que já havia percorrido os (des)caminhos do texto  e que, por 

isso, poderia conduzi-los por aquelas tortas veredas, sem, contudo, carregá-los nos 

ombros, deixando, antes, que caíssem, tropeçassem, levantassem e seguissem, 

sempre.  

 Terminada, portanto, a leitura do texto, solicitei que os alunos se dividissem 

nos seguintes grupos: i) roteiro; ii) atores; iii) trilha sonora; iii) figurino; iv) cenário; e v) 

divulgação.  

 Os alunos responsáveis pelo roteiro (cf. anexo VII, pág. 139) sentiram certa 

dificuldade no início para transpor o gênero do texto (conto para teatro). Assim, 

perguntei-lhes quais eram os momentos da narrativa que julgavam de maior 

importância à compreensão da mensagem que haviam depreendido. Logo, os 

discentes elaboraram um roteiro dividido em três atos: i) a vida medíocre de Ana (Ana 

exterior, ―gosto pelo decorativo‖, casa); ii) a perturbação de Ana a partir da visão do 

cego (Ana interior, ―desordem íntima‖, Jardim Botânico); e iii) a volta de Ana para casa 

(desordem indelével, ―fogão dando estouros‖). O roteiro foi elaborado com passagens 

extraídas da própria narrativa, o que, porém, não deixou de o caracterizar como um 

novo texto, pois fora rearranjado segundo uma nova estrutura e um novo ponto de 
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vista. Em virtude de o conto de Clarice expressar bastante o fluxo da consciência das 

personagens, os alunos ainda decidiram que gravariam em CD os pensamentos 

dessas personagens e a performance de cada ator só se focaria em seus gestos e 

expressões faciais. Por fim, entenderam ser importante também haver um narrador 

que comentasse a estória. 

 Quanto ao elenco, dentre os que manifestaram desejo de participar, foram 

eleitos cinco atores principais, os quais representariam Ana, o marido, os dois filhos e 

o cego. É interessante notar a escolha da aluna que faria o papel de Ana. Pelo menos 

cinco meninas se candidataram ao papel, mas, devido aos olhos misteriosos de uma e 

a sua forte expressão facial – que lembravam o rosto de Clarice, inclusive –, esta foi 

eleita pelo grupo.  

 No que se refere à trilha sonora, assim que informei aos discentes que 

poderiam colocar músicas na peça, uma aluna, empolgadamente agitada, começou a 

cantarolar a canção ―Por enquanto‖, de Renato Russo, a qual, segundo ela, dava 

conta da idéia de que não há certezas no que toca às crenças dos seres humanos 

sobre si mesmos, sobre o mundo e sobre suas próprias vidas: 

Mudaram as estações 
Nada mudou 
Mas eu sei que 
Alguma coisa aconteceu 
Tá tudo assim 
Tão diferente... 
 
Se lembra quando a gente 
Chegou um dia a acreditar 
Que tudo era pra sempre 
Sem saber 
Que o pra sempre 
Sempre acaba... 
 
Mas nada vai 
Conseguir mudar 
O que ficou 
Quando penso em alguém 
Só penso em você 
E aí, então, estamos bem... 
 
Mesmo com tantos motivos 
Pra deixar tudo como está 
Nem desistir, nem tentar 
Agora tanto faz 
Estamos indo 
De volta pra casa...

56
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Além desta canção, que cumpriria o papel de finalizar a peça, deixando a mensagem 

de ―Que o pra sempre/ Sempre acaba...‖, os alunos escolheram outras duas. A 

escolha de uma delas foi feita a partir de inúmeros CDs que eu levara para que os 

discentes, de acordo com o que pensavam, optassem por uma música e não outra. 

Dentre esses CDs, encontrava-se um da cantora Elis Regina, no qual ela interpretava 

a canção ―Essa mulher‖. Assim que os alunos ouviram a música, decidiram que, por 

alguns trechos dela se referirem a uma mulher ―medíocre‖ e ―contraditória‖ como Ana, 

esta seria a canção de abertura da peça: 

De manhã cedo essa senhora se conforma 
Bota a mesa, tira o pó, lava a roupa, seca os olhos 
Ah. como essa santa não se esquece de pedir pelas mulheres 
Pelos filhos, pelo pão 
Depois sorri, meio sem graça 
E abraça aquele homem, aquele mundo 
Que a faz assim, feliz 
De tardezinha essas menina se namora 
Se enfeita se decora, sabe tudo, não faz mal 
Ah, como essa coisa é tão bonita 
Ser cantora, ser artista 
Isso tudo é muito bom 
E chora tanto de prazer e de agonia 
De algum dia qualquer dia 
Entender de ser feliz 
De madrugada essa mulher faz tanto estrago 
Tira a roupa, faz a cama, vira a mesa, seca o bar 
Ah, como essa louca se esquece 
Quanto os homens enlouquece 
Nessa boca, nesse chão 
Depois parece que acha graça 
E agradece ao destino aquilo tudo 
Que a faz tão infeliz 
Essa menina, essa mulher, essa senhora 
Em que esbarro toda hora 
No espelho casual 
É feita de sombra e tanta luz 
De tanta lama e tanta cruz 
Que acha tudo natural.

57
 

  

A outra canção – ―Olhos vermelhos‖, da banda Capital Inicial –, que seria executada 

no momento em que Ana se encontrasse com o cego e tivesse a revelação de quem 

ela mesma era, foi escolhida por uma outra aluna pelo fato de, segundo ela, a música 

tratar de alguém que passa a se permitir sentir a vida e a, incontornavelmente, sofrer 

com isso, o que também se operou com a protagonista do conto no momento em que 

a narrativa se rompera: 

Os velhos olhos vermelhos voltaram 
Dessa vez 
Com o mundo nas costas 
E a cidade nos pés 
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Pra que sofrer se nada é pra sempre? 
Pra que correr, se nunca me vejo de frente 
 
Parei de pensar e comecei a sentir 
Nada como um dia após dia 
Uma noite, um mês 
Os velhos olhos vermelhos voltaram de vez 
 
Os velhos olhos vermelhos enganam 
Sem querer 
Parecem claros, frios, distantes 
Não têm nada a perder 
Por que se preocupar por tão pouco? 
Por que chorar, se amanhã tudo muda de novo? 
 
Parei de pensar e comecei a sentir 
Nada como um dia após dia 
Uma noite, um mês 
Os velhos olhos vermelhos voltaram de vez 
 
Parei de pensar e comecei a sentir 
Nada como um dia após dia 
Uma noite, um mês 
Os velhos olhos vermelhos voltaram de vez 

58
 

 
 No que respeita ao figurino e ao cenário, as escolhas revelaram bastante a 

leitura que os alunos haviam feito do texto. Segundo eles, a roupa de Ana deveria ser 

um vestido simples, de chita, acompanhado se sapatos fechados e um cabelo bem 

penteado, o que caracterizaria um lado externo ―medíocre‖ que esconderia a 

―desordem íntima‖. Também não faltaram o saco de tricô e os ovos, cujo ―irromper-se‖, 

segundo o grupo, representava a própria quebra da estória. Quanto ao cenário, os 

discentes pensaram em dois: o da casa e o da rua. A residência de Ana foi pintada 

pelo grupo num painel feito de cartolina e mostrava a sala e a cozinha de uma 

apartamento de classe média localizado na zona sul do Rio de Janeiro. Os cômodos, 

representando a Ana externa, se mostravam muito bem arrumados, com todos os 

móveis em seus devidos lugares. O fogão foi o único elemento não desenhado, mas 

sim feito concretamente de uma caixa de papelão, devido a seu importante simbolismo 

no texto. Na rua, também pintada em painel de cartolina, encontravam-se o bonde e o 

Jardim Botânico (Ana interna). Este foi desenhado em tons escuros, de modo a 

expressar o espaço insólito que também contituía o próprio interior de Ana. Os alunos 

ainda tiveram a idéia de, durante a apresentação, produzir uma fumaça artificial para 

conferir um tom sombrio ao Jardim. 

 Durante a montagem da peça, um grupo ficou responsável pela divulgação. 

Para tanto, sugeri que os discentes dessem um título instigante à peça, título esse que 

fosse constituído de alguma palavra ou frase que tivesse mais chamado a atenção do 
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grupo. Logo, pensaram em dois títulos: ―As horas perigosas da tarde‖ e  ―O jardim era 

tão bonito que ela teve medo do inferno‖. Depois de discutirem, optaram pelo primeiro 

por acharem-no mais impactante. Decidiram, então, fazer cartazes que espalhariam 

pela escola e nos quais se lesse: ―As horas perigosas da tarde estão chegando...‖, a 

fim de despertar o interesse do público. Uma semana antes da apresentação, foram às 

salas e distribuíram o seguinte folheto: 

 

A turma 3004 orgulhosamente apresenta: 

 

As horas perigosas da tarde 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dia: 05/12/2007 
Horário: 14h 
Local: pátio 
Ingresso: um quilo de alimento não-perecível (doação ao 

Hospital Mario Kroeff). 

 

A utilização da figura dos olhos de Clarice Lispector objetivava, segundo os alunos, 

aumentar o tom de mistério que envolve a escritora e sua obra. 

 Infelizmente, depois dos seis encontros de trabalho exaustivo, a peça não pôde 

ser apresentada ao colégio, visto que, no dia marcado – última semana de aula da 

escola –, houve um confronto entre policiais e traficantes e a instituição teve de ser 

fechada. ―As horas perigosas da tarde‖ concretizaram-se, pois, em outra perspectiva: 

na troca de tiros que sempre impede aqueles alunos de saírem de suas casas e terem 

acesso a um direito que é seu: a educação, a possibilidade de, por meio dos estudos, 

vislumbrarem um mundo outro, marcado por menos violência e pela crença em dias 

melhores. 
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―Hora de ir embora 
Quando o corpo quer ficar 
Toda alma de artista quer partir 
Arte de deixar algum lugar 
Quando não se tem pra onde ir‖ 
 
In: ―Na carreira‖ – Chico Buarque & Edu Lobo. 
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III. EPÍLOGO 

―A rede de tricô era áspera entre os dedos, não íntima 
quando a tricotara. A rede perdera o sentido e estar num 
bonde era um fio partido; não sabia o que fazer com as 
compras no colo. E como uma estranha música, o mundo 
recomeçava ao redor. O mal estava feito.‖ 

59
 

 
 

 

A aspereza insólita do saco de tricô... os ovos partidos... o cego... o adventício 

jardim... o estouro sugestivamente perpétuo do fogão. ―O mal estava feito‖. Embora os 

alunos não tenham conseguido apresentar sua peça ao público, o ―mal‖ estava, sim, 

feito no interior de cada um deles, no interior da professora, da escola e de mim 

mesmo. A experiência que vivenciamos durante aquele ano (des)construiu-nos alguma 

coisa e saímos indubitavelmente enriquecidos em nosso modo de ver e sentir a 

literatura, o ensino, o mundo e a nós mesmos – éramos (somos) grades de tricô por 

onde (ainda) escorrem os ovos de Clarice.  

Minha peça ensejou compreender, por meio do discurso dos PCNEM, de uma 

professora e de seus alunos – nossos atores –, como se construía a problemática da 

educação literária na turma em foco – nosso cenário. Por esta verve, ainda busquei 

entender de que maneira o uso da dramatização como forma de leitura de uma obra 

literária poderia despertar o interesse dos discentes pela literatura.  

Quanto ao discurso dos PCNEM, observamos pela leitura atenta do texto que o 

documento nos traz fundamental (re)visão acerca do conceito de língua, a qual 

rechaça a concepção representacionista do idioma, abrindo caminho para uma 

perspectiva mais coerente e produtiva no que toca ao ensino: língua como um sistema 

construído pela e na interação entre falantes e contexto; língua como construtora do 

que pensamos sobre o mundo e sobre o que nós mesmos somos; língua como um 

instrumento de reflexão crítica sobre os dizeres que constituem nosso modo de ver e 

experimentar o real, a sociedade, a condição humana –  em sentido mais largo.   

O grande problema, porém, que se verifica no texto e que, é óbvio, reflete-se 

na prática pedagógica de muitos docentes é o de a literatura, na condição de ―palavra-

arte‖, ter perdido sua independência como disciplina autônoma do currículo, passando 

a incorporar a indefinida área de leitura dentro da disciplina de Língua portuguesa. 

Isso, está claro, trouxe conseqüências negativas ao ensino: grande parte dos 

docentes, sem preparo acadêmico para entender o texto dos PCNEM e tempo e 

formação para elaborar propostas de atividades que interligassem leitura (literária), 
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análise lingüística e produção textual, utilizaram-se das obras literárias apenas para 

trabalhar regras gramaticais por si mesmas. Tudo aquilo que a literatura poderia legar 

aos alunos tendo em vista seu estatuto de arte – apuração da sensibilidade, do 

imaginário, do senso crítico, do (re)conhecimento de si e do mundo, da autonomia no 

que toca à opinião de nossos gostos estéticos – foi sumariamente varrido ao se 

eliminar a disciplina do currículo.  

A fala da professora, por seu turno, revela-se muito interessante. 

Primeiramente, pela visão não tradicionalista de língua, leitura e literatura que ela diz 

adotar em sua prática pedagógica. Ensinar o idioma não é para a docente um 

processo pelo qual se parte do princípio de que o aluno chega à escola sem domínio 

de sua língua materna. Nesse sentido, o papel do professor seria o de trabalhar a 

língua como um caminho de abertura de horizontes que permita ao aluno aprimorar 

sua expressividade lingüística e, portanto, seu papel no mundo em que vive. 

O conceito de leitura da professora rechaça, também, qualquer perspectiva 

mais tradicionalista. Segundo ela, a leitura é um processo cognitivo que parte de um 

plano mais físico (o da inevitável decodificação) para um mais abstrato, que exige um 

leitor ativo, que compreenda de modo mais profundo o que lê, para, assim, ter 

condições de passar para o outro o que entendeu, isto é, os sentidos que conseguiu 

produzir ao digerir o texto condicionado por suas experiências de mundo e de vida. 

A literatura, por sua vez, é vista sob a ótica do prazer. Lê-se literatura, 

consoante a professora, para se sentir prazer. A idéia de enquadrá-la no nível mais 

amplo das artes perturba um pouco a docente, no sentido de que, assim pensando, 

poderíamos criar em torno da leitura literária uma áurea que, em verdade, apenas 

constituiria um muro intransponível para o aluno, o qual, segundo essa visão, estaria 

num plano inferior. Nessa medida, a professora não sabe se se considera uma 

―educadora literária‖, isto é, alguém capaz, conforme se depreende de sua fala, de 

preencher o intelecto dos alunos com informações refinadas acerca da arte literária. 

Em suas aulas, diz apenas adotar uma metodologia de leitura que não prioriza a pura 

e simples análise estrutural dos textos lidos, mas sim o contato efetivo do aluno-leitor 

com o texto, para que ele tente descobrir, embora não raro e paradoxalmente 

obrigado, a experiência de prazer que pode advir do ato de leitura. 

Quanto ao uso de adaptações de obras literárias em sala de aula, a docente 

afirma ser uma prática que nasce da conjuntura do mundo atual, em que se valoriza 

apenas o imediato e o fragmentário, o que, é óbvio, está em descompasso com a 

experiência do literário, que exige uma leitura mais atenta, profunda. No que tange às 

adaptações puramente escritas, observamos certa espécie de resistência por parte da 

professora, pelo menos em relação àquelas adaptações que não recuperem as 
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reflexões, os ―sentires‖ que a fonte propiciaria ao aluno-leitor. As adaptações advindas, 

todavia, dos próprios discentes a partir de um trabalho dialógico entre literatura, 

música, teatro, dança são bastante positivas aos olhos da professora, que diz louvar 

seus alunos quando realizam esse tipo de atividade. 

Os PCNEM, por sua via, são encarados pela docente de modo negativo. No 

que toca aos alunos, a proposta pedagógica que incorporaria a literatura na área de 

leitura (literária), dentro da disciplina de Língua portuguesa, só visou, 

estrategicamente, à anulação da experiência da literatura na vida dos discentes, 

experiência essa capaz de levá-los a ―chegar lá em cima‖, desenvolvendo sua reflexão 

e possibilitando-lhes, dessa forma, o alcance de um patamar intelectual, profissional, 

social mais alto. Os professores, por sua vez, também seriam negativamente afetados 

por essa proposta, já que não conseguiriam levar ―a contento‖ um trabalho que 

demanda tempo e preparo – que muitos não têm – para a elaboração de atividades 

que conjugassem leitura (literária), análise lingüística e produção textual. 

Apesar disso, no entanto, a professora ainda continua a acreditar no poder 

transformador do magistério. Ensinar hoje se justifica, conforme sua fala, por aqueles 

em quem ainda vale a pena investir. Ensinar implica levar o discente a ―buscar‖, 

―tentar‖, ―procurar‖, ―abrir portas‖, ―saber‖, ―conhecer‖. Só com esse intuito em mente 

que se deve continuar ensinando, apesar de. Caso contrário, ―não faz sentido‖, ―não 

faz sentido‖.   

O discurso dos alunos, por seu turno, revela-nos uma visão bastante 

tradicionalista acerca da língua: para eles, estuda-se Português para, basicamente, 

aprender regras, regras essas que, em sua visão, são por demais difíceis de serem 

assimiladas. O conceito de leitura segue a mesma perspectiva: ―Ler é pegar um livro e 

ler, ué...‖. Ler é, pois, decodificar: ato que se esgota na simples transposição mecânica 

do escrito para o oral. Quando se pensa a leitura como interpretação – visão mais um 

pouco profunda –, ler é visto como uma tarefa chata, sem fins muito bem definidos, 

com serventia nula.  

A literatura, por seu turno, é concebida essencialmente como uma disciplina 

escolar em que se estuda um conjunto de obras antigas de determinados períodos 

históricos. Em outras palavras, os discentes, de modo geral, não percebem a literatura 

como arte, como uma manifestação que, por ser humana, está diretamente 

relacionada as suas vidas, ao seu modo de significar o mundo. Assim, literatura é vista 

também sob o prisma da tradição: é estudo do cânone instituído em cada estilo de 

época. É claro, pois, o perigo da didatização alienada da literatura: perde-se a 

sensibilidade ao literário como algo que está em nós e que, por isso mesmo, é vivo. 
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Tais visões a respeito da língua, do ato de ler e da literatura são fomentadas 

pela falta de incentivo recebido da família e da escola. Apenas uma aluna afirmou que, 

quando criança, tinha o hábito de ler porque a irmã lhe dava livros. A escola, por seu 

turno, apresenta-se mais interessante nos momentos vivenciados na quadra de 

esportes, pois lá é que eles dialogam com os colegas, namoram, brincam, 

experimentam a vida, enfim. A biblioteca, pelo pouco investimento recebido, é escura, 

abafada. Não há prazer em freqüentá-la. O lugar dos livros é, assim, o espaço da não-

vida. Os professores, por sua via, também foram/são pouco estimulantes ao hábito da 

leitura, conforme afirmação dos discentes. 

Nesse sentido, se tivessem que ministrar uma disciplina como a literatura, os 

alunos se utilizariam de atividades mais dinâmicas, que buscassem o diálogo da 

palavra escrita com outros sistemas semióticos que pudessem lhes constituir fonte de 

prazer, que os fizessem perceber a literatura como prática de vida. Assim, recursos 

como a dramatização de textos literários se apresentariam muito caros aos discentes, 

pois, consoante eles mesmos afirmaram, a dramatização seria uma forma de 

vivenciarem o texto literário de modo mais factual, pois teriam que ―outrar-se‖ e tal 

―outrar-se‖ seria, é indubitável, uma atividade de muito enriquecimento. A associação 

entre atividades lúdicas e leitura é, pois, de acordo com um grupo, um modo de 

sentirem a literatura viva no mundo e neles próprios. 

Triangulando os discursos dos PCNEM, da professora e de seus alunos, 

chegamos a interessantes conclusões: 

 

 Embora muito do que se postula nos PCNEM no que toca aos conceitos de 

língua e leitura esteja tecido no discurso da professora, a fala desta apresenta 

uma espécie de ―rechaço‖ à proposta de trabalho conjunto com leitura 

(literária), análise lingüística e produção de texto, já que, em decorrência de tal 

proposta, a literatura acaba esquecida; 

 

 Pelo que pude acompanhar ao longo do ano em que atuei como estagiário da 

professora, não raro ela sentia dificuldade em propor atividades que partissem 

da perspectiva advogada pelos PCNEM: as aulas de leitura (literária), análise 

lingüística e produção de texto pareciam sempre estanques, cada uma em um 

dia, sem o estabelecimento de uma relação direta entre elas; 

 

 Isso, é óbvio, acabava se refletindo negativamente na visão dos alunos, que 

não conseguiam perceber, ao certo, os objetivos da professora, o que, é claro, 
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funcionou como mais uma justificativa para a opinião desfavorável dos 

discentes às aulas; 

 

 O discurso dos alunos, porém, não é apenas um reflexo do que vivenciaram 

com a referida docente, que trabalhou com a turma apenas no terceiro ano; o 

discurso não raro negativo deles é construído por meio de anos de aulas de 

língua materna que parecem ter privilegiado apenas o ensino de 

nomenclaturas e de uma norma padrão apresentada a eles como o próprio 

idioma, idioma-outro, distinto daquele pelo qual sabem, sim, comunicar-se;  

 

 A leitura (literária, ainda mais) não constitui um hábito que fizera parte da vida 

desses alunos ao longo de sua trajetória escolar, o que, é claro, responsabiliza-

se por todo o rechaço já quase inquebrantável que, no 3º ano, sentiam pelo ato 

de ler, e ler, principalmente, um tipo de produção – a literária – que exige um 

leitor-aluno ativo, capaz de andarilhar, ziguezaguear, errar pelos 

(des)caminhos por que ergue morada o sentido (sempre provisório) do texto; 

 

  Nesse mérito, o papel de apenas uma facilitadora – e não uma ―educadora 

literária‖ – que a professora se atribui encontra dificuldades de ser cumprido: 

não seria, diferentemente do que ela defende, a facilitação desse simples 

contato do aluno com o texto – muitas vezes contato coercitivo – que o levaria 

a descobrir o prazer da experiência literária; em sua maioria, os discentes que 

formavam aquela turma não apresentavam sequer idéia do que fosse literatura, 

enxergando-a como um conjunto de textos velhos, apartados de suas próprias 

vidas; talvez, o papel de facilitadora coubesse em outra realidade, em que os 

alunos já soubessem pelo menos engatinhar sobre os (des)caminhos do texto; 

a professora deveria, pois, funcionar como uma ―educadora literária‖ de fato, 

que os conduzisse por esse mundo outro – mundo que, por ser outro-e-

mesmo, gera medo e dificuldades para quem nele ousa aventurar-se; 

 

 Todo esse estado de coisas, construído, discursivamente, está posto, pode ser 

responsabilizado pelo desalento encontrado na realidade daquela sala de aula 

de que fui estagiário por um ano: os PCNEM, com uma proposta vaga, que não 

fornece subsídios para o trabalho factual em sala de aula; a docente, com um 

discurso muito interessante no plano teórico, mas difícil de ser posto em 

prática, não só pela dificuldade de encontrar tempo para trabalhar nessa nova 

perspectiva, mas também pelo não raro revelado desestímulo proveniente de 
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um sistema educacional que não valoriza a persona do professor e muito 

menos visa à emancipação dos alunos como cidadãos e seres humanos 

melhores; estes, os alunos, como (re)produtores de um discurso – também 

fomentado, embora indiretamente, pela proposta dos PCNEM – para o qual a 

literatura é uma disciplina difícil e sem qualquer relação com suas experiências 

de vida.  

  

Nesse sentido, a atividade lúdica de dramatização que realizei com eles 

pareceu-me animadora. Segundo conversas informais logo após o término dos 

trabalhos, os discentes demonstraram possuir um olhar diferente sobre Clarice e sua 

obra. Mesmo ainda se referindo à escritora como ―doida‖, uma menina – aquela mais 

falante e participativa, a aluna 6 – disse que não julgava mais a literatura clariciana 

inalcançável. Conforme expuseram alguns, ler o texto com o objetivo de adaptá-lo 

para o teatro os obrigou a se aprofundarem mais na narrativa, a se questionarem e a 

interpretarem a estória de maneira mais prazerosa. A professora, por sua vez, afirmou 

que experiências como essas são bastante válidas e que seria possível, sim, que 

adotasse tal atividade posteriormente. 

Assim, a adaptação manifestou-se, no trabalho com a turma, como um 

processo que implica: i) a ―transposição‖ de um gênero a outro (conto a teatro); ii) a 

―(re)interpretação‖ do texto base, com o estabelecimento de novos pontos de vista (o 

que se verifica na própria escolha dos momentos da narrativa que os alunos 

destacaram); e iii) ―recepção‖, já que a nova estória travava com a original uma 

relação de intertextualidade – fenômeno que só se concretizaria de fato caso o público 

conhecesse o texto de Clarice do qual nascera ―As horas perigosas da tarde‖.  

 Evidentemente, as críticas que são feitas à adaptação no que se refere ao 

aspecto da fidelidade não cabem aqui. Adaptar um texto literário tão complexo e denso 

como o de Clarice Lispector para o teatro da forma como os alunos o fizeram é por 

demais criativo e estimulante a todo professor, independentemente de o resultado final 

ter sido ou não fidedigno ao texto. Literatura implica abertura de sentidos, (re)criação, 

(re)interpretação e é para isso que os docentes da disciplina, acredito, devem preparar 

seus alunos.  

 O teatro, nesse sentido, mostra-se sobremaneira instigante e produtivo. Se a 

adaptação de modo geral prolonga o prazer da leitura que se esgota em determinado 

ponto, a adaptação teatral, por se tratar de uma atividade lúdica, radicaliza esse 

prazer, despertando o interesse dos alunos pelo texto literário propriamente dito. 

Nessa medida, as aulas deixam de seguir o modelo preconceituoso para o qual, na 

França do Antigo Regime, por exemplo, as adaptações eram feitas visando a que as 
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classes economicamente menos favorecidas pudessem ter contato com a obra original 

– mais difícil de ser compreendida. Pela perspectiva das atividades lúdicas – da 

dramatização, no caso desta pesquisa –, a adaptação abre caminho para uma 

dimensão outra, onde, experimentando a alteridade, os alunos podem enriquecer sua 

própria existência e sua própria maneira de estar num mundo que ―Ao mesmo tempo 

que imaginário – [é] um mundo de se comer com os dentes, um mundo de volumosas 

dálias e tulipas‖, um mundo que – ―Como a repulsa que precede a uma entrega – [é] 

fascinante‖60 

Como se pôde observar, a dramatização ainda constitui uma atividade didática 

capaz de levar o aluno a uma perspectiva de leitura interacionista, que privilegie, 

acima de tudo, o diálogo entre esse aluno-leitor, o texto (―Amor‖), o autor (Clarice 

Lispector), o contexto de ambos e entre os próprios discentes (com atividades em 

grupo). Assim, é de suma importância que os docentes de língua materna, no trabalho 

em sala de aula, não partam da perspectiva de que o sentido do texto está pronto e 

acabado nele mesmo, muito menos de que o seu significado constrói-se apenas dos 

conhecimentos arquivados no aparelho cognitivo dos discentes-leitores. Faz-se 

imprescindível que reconheçam que a leitura de uma obra literária é 

irremediavelmente diálogo. Acredita-se que, ao ler um texto interagindo com o autor, 

com seus próprios arquivos mentais, com o contexto global e entre si, os alunos 

apresentem um rendimento muito maior, percebendo que a literatura não é algo que 

está para além de suas capacidades, cercada por um muro de concreto intransponível. 

 Tudo o que vivenciei naquela escola, com aqueles alunos, com aquela 

professora – antes mesmo de me tornar um professor diplomado – fez-me entender 

que, nestes tempos de ―desestabilização‖, ―descontroles‖, ―vertigens‖, a educação 

deve ser vista como um espaço de (des)aprendizagem. É preciso que repensemos a 

escola e a função que ela cumpre nos dias hoje. Nessa medida, advogo que a 

literatura deva ser sempre trabalhada em diálogo com outros sistemas semióticos que 

produzam experiências de prazer aos discentes-leitores. São essas lúdicas 

experiências de prazer que se prolongarão pelo ato de leitura e o tornarão também 

fonte de prazer.  

É preciso, contudo, que nós, professores, não fechemos os olhos para os 

―apesar de‖ que incontornavelmente se interpõem em nossos (des)caminhos a cada 

dia e os utilizemos como uma ponte para nos reinventarmos e desfrutarmos do prazer 

que, embora não raro escondido, ainda existe em ensinar e aprender literatura hoje. 

Que façamos nossa, nós, docentes, em nossa prática diária, a oração de Lóri, ao, 
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ajoelhada em seu quarto, pensar em Ulisses, que lhe (des)ensinou a amar, de alma e 

corpo: 

―alivia minha alma, faze com que eu sinta que Tua mão está dada 
à minha, faze com que eu sinta que a morte não existe porque na 
verdade já estamos na eternidade, faze com que eu sinta que 
amar é não morrer, que a entrega de si mesmo não significa a 
morte e sim a vida, faze com que eu sinta uma alegria modesta e 
diária[...], abençoa-me para que eu viva com alegria o pão que 
como, o sono que durmo, faze com que eu tenha caridade e 
paciência comigo mesma, amém.‖

61
 

 

Que este meu livro do (des)prazer nos incite a prolongarmo-nos ao (re)pensar-

se, ao (des)afinar-se, ao perpétuo (des)construir-se, à necessária e constante 

(des)aprendizagem... 
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V. ANEXOS 

 

Anexo I (página do diário da aula de 26/06/2007). 
 

 
 

 
Anexo II (questionário aplicado a toda a turma e que serviu como base para a segunda 
entrevista, de caráter informal). 
 

1. Qual foi o último livro que você leu? Quem era o autor? Quando leu? Por quê? O que 
achou?r onde i 
2. Durante a infância, algum familiar lhe dava gibis, revistas em quadrinho ou coisa do tipo? 
3. Em sua casa, costumam-se guardar jornais e revistas velhos ou são jogados fora? 
4. Onde ficam os livros de ficção em sua casa? 
5. Das escolas em que você estudou, em qual a biblioteca era mais bonita e bem arrumada? 
Por quê?  
6. Qual era a biblioteca que permitia ficar com os livros por menos dias? Você achava justo? 
Por quê? 
8. Quando o professor de Português pedia para você ler algum livro, a que lugar você recorria: 
biblioteca da escola, sebos ou livrarias? 
9. Dos livros que você leu nas aulas de Português durante sua vida, destaque dois de que mais 
gostou. Justifique. 
10. Na escola atual, como é a biblioteca? Você pode pegar quantos livros por vez? Pode ficar 
quantos dias com eles? 
11. Nos horários vagos, em que local desta escola prefere ficar? Por quê? 
12. Durante os três anos neste colégio, foi difícil dar conta de ler os livros pedidos pelos 
professores de Português? Por quê? 

Rio de Janeiro, 26 de junho de 2007. 
 
1. AULA SOBRE 1º MOMENTO MODERNISTA. 

 
1.1. A professora expôs as características do movimento, utilizando-se de bastantes textos, 

pinturas e músicas do estilo e tecendo uma comparação com os movimentos artísticos 
anteriores (os alunos, com exceção de alguns, encontravam-se quietos); 

1.2. A professora ressaltou a importância da leitura. Alguns alunos pareciam debochar dela neste 
momento. Uma aluna disse que gostava de ler, mas não por obrigação. Outra disse que 
achava os livros muito difíceis por causa do vocabulário. A docente, então, fez um discurso 
defendendo a leitura e mostrando para os alunos que, sem tal hábito, eles não ―chega[riam] 
a lugar algum‖ (frase dela). Comentário: é interessante notar que, mesmo a professora 
tentando abordar a literatura da maneira mais agradável possível, os alunos mostram-se 
muito refratários a qualquer atividade que envolva leitura. Parece que, para eles, ler é algo 
de outro mundo, um mundo a que não podem ter acesso; 

1.3. A professora passou uma atividade com um texto que metaforizava a Primeira Semana de 
Arte Moderna. Quase todos os alunos tiveram muita dificuldade para entender as metáforas 
do texto, respondendo às questões a partir de uma leitura literal. Conforme os discentes iam 
entregando, a docente comentava os trabalhos comigo, mostrando-se desalentada pelo que 
lia. Perguntei, então, o que um professor deveria fazer diante de um quadro assim. Ela 
respondeu-me que todo o ensino de Língua portuguesa estava errado e as coisas só 
mudariam caso acabassem com tal sistema e construíssem outro, que privilegiasse, não um 
ensino de Português voltado para o estudo das nomenclaturas, mas sim para a leitura e 
produção textual. Ela ainda disse que, no outro colégio (de ensino fundamental), em que era 
coordenadora, orientava os professores a se focarem no trabalho com leitura e produção de 
texto. Por fim, a professora afirmou que tal tipo de ensino (nomenclaturas) era bem quisto 
pelo governo, pois não formava cidadãos críticos.  
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13. Neste ano, está sendo difícil ler os livros que a professora pede, tendo em vista que você 
tem que estar se preparando para o vestibular também? 
14. Qual é o dia da semana em que você vem mais feliz para o colégio? Por quê? 
15. Faça uma lista colocando em ordem de preferência as aulas de que mais gosta. Diga por 
quê. 
16. Suponha que você é um professor de literatura. Como você daria aula? Por quê? 
17. Ainda como professor, qual seria seu objetivo ao passar um livro ou um texto menor para o 
aluno ler? 
18. O que você acharia se seu professor passasse um trabalho em que você tivesse que ler um 
livro, ou um conto, ou um poema, para, sobre eles, montar uma peça de teatro? Seria legal? 
Por quê? 
 
 
 
 
Anexo III (roteiro de entrevista oral com os alunos). 
 

1. Para que se estuda Língua portuguesa? Por que tanta dificuldade? 
2. Alguém nunca leu um livro sequer nas aulas de LP? 
3. O que é Literatura? Para que se estuda? 
4. O que é necessário para se entender Literatura? 
5. Pela Literatura, podem-se conhecer outras culturas e se enriquecer com isso? 
6. A Literatura nos ajuda a melhorar como pessoas? 
7. Como seria uma aula ―dinâmica‖ de Literatura? 
8. É possível uma aula de Literatura em que se dê mais matéria e menos livros para ler? 
9. Como fazer com que os alunos gostem de ler os livros? 
10. Por que tem que se trabalhar o texto literário de modo simples? O que é um ―modo 
simples‖? 
11. O que é necessário para se entender Literatura? 
12. Há respostas ―certas‖ ou ―erradas‖ para um texto literário? Aliás, o que é um texto literário? 
13. O que acham de os professores trabalharem a adaptação de um livro e não o próprio livro? 
14. O que é um livro ―fácil de dar conta‖? 
15. O que despertaria o interesse de vocês pela leitura? 
16. Por que preferem a quadra à biblioteca? A leitura é um processo monótono? 
17. Ler é ―coisa de menina‖? 
18. Por que gostam tanto de matemática? 
19. Que tipo de matéria preferem? 
20. O que acham da dramatização? 
21. Por que dramatizar é uma maneira diferente de o leitor expressar o que leu? 
22. Por que seria complicado dramatizar um texto literário? 
 
 
 
Anexo IV (roteiro de entrevista com a professora). 
 

1. O que a levou a prestar vestibular para Letras? 
2. Hoje, consegue ter tempo para ler? Quais são os tipos de livro de que mais gosta? 
3. O que você entende pela expressão ―educador literário‖? Considera-se um?  
4. Para que ensinar Literatura? 
5. Que tipo de material didático utiliza em sala de aula? 
6. Costuma trabalhar quantos livros por ano? 
7. O que procura destacar ao trabalhar um texto literário em sala? O que espera que o aluno 
aprenda? Por quê? 
8. Como vê a utilização de outros recursos didáticos como o Cinema, a TV, o Teatro, a Música 
em sala de aula? Já utilizou algum desses recursos? 
9. Qual é sua opinião sobre os postulados dos PCN (1999) para o ensino de Língua 
portuguesa? 
10. Na sua opinião, o ensino de Literatura encontra-se em crise? Por quê? O que os 
professores poderiam fazer para mudar tal situação? 
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Anexo V (autorizações) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anexo 5 (autorização dos pais). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AUTORIZAÇÃO 

  
Eu, __________________________________, R.G.: _____________, professora de Língua 

portuguesa da Escola Estadual Gomes Freire de Andrade, matrícula: ____________, cedo meus 
direitos de voz ao projeto ―Pai, afasta de mim esse cálice: a dramatização e a problemática da 
educação literária no ensino médio‖, orientado pelo Professor Doutor Roberto Ferreira da Rocha e 
coordenado pelo aluno do Mestrado no Programa Interdisciplinar de Lingüística Aplicada da Faculdade 
de Letras (FL) da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), Tiago Cavalcante da Silva (DRE: 
107007096).  
 

Rio de Janeiro, ___ de __________ de 2007. 
 

__________________________________ 
Assinatura. 

 
 
 

AUTORIZAÇÃO 

 Eu, __________________________________, R.G.: _____________, responsável legal 
pelo(a) menor ___________________________________, aluno(a) da turma 3004, da Escola 
Estadual Gomes Freire de Andrade, cedo seus direitos de imagem e voz ao projeto ―Pai, afasta de 
mim esse cálice: a dramatização e a problemática da educação literária no ensino médio‖, orientado 
pelo Professor Doutor Roberto Ferreira da Rocha e coordenado pelo aluno do Mestrado no Programa 
Interdisciplinar de Lingüística Aplicada da Faculdade de Letras (FL) da Universidade Federal do Rio 
de Janeiro (UFRJ), Tiago Cavalcante da Silva (DRE: 107007096).  
 

Rio de Janeiro, ___ de __________ de 2007. 
 

__________________________________ 
Assinatura do responsável. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AUTORIZAÇÃO 
 Eu, __________________________________, R.G.: _____________, diretora da Escola 
Estadual Gomes Freire de Andrade, matrícula: ____________, autorizo a realização do projeto ―Pai, 
afasta de mim esse cálice: a dramatização e a problemática da educação literária no ensino médio‖ – 
orientado pelo Professor Doutor Roberto Ferreira da Rocha e coordenado pelo aluno do Mestrado no 
Programa Interdisciplinar de Lingüística Aplicada da Faculdade de Letras (FL) da Universidade 
Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), Tiago Cavalcante da Silva (DRE: 107007096) – nas dependências 
desta instituição de ensino, bem como a cessão da imagem do colégio. 
 

Rio de Janeiro, ___ de __________ de 2007. 
 

__________________________________ 
Diretora. 
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Anexo VI (conto “Amor”, da obra Laços de família, de Clarice Lispector) 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AMOR 

Um pouco cansada, com as compras deformando o novo saco de tricô, Ana subiu no 
bonde. Depositou o volume no colo e o bonde começou a andar. Recostou-se então no banco 
procurando conforto, num suspiro de meia satisfação. 

Os filhos de Ana eram bons, uma coisa verdadeira e sumarenta. Cresciam, tomavam 
banho, exigiam para si, malcriados, instantes cada vez mais completos. A cozinha era enfim 
espaçosa, o fogão enguiçado dava estouros. O calor era forte no apartamento que estavam 
aos poucos pagando. Mas o vento batendo nas cortinas que ela mesma cortara lembrava-lhe 
que se quisesse podia parar e enxugar a testa, olhando o calmo horizonte. Como um lavrador. 
Ela plantara as sementes que tinha na mão, não outras, mas essas apenas. E cresciam 
árvores. Crescia sua rápida conversa com o cobrador de luz, crescia a água enchendo o 
tanque, cresciam seus filhos, crescia a mesa com comidas, o marido chegando com os jornais 
e sorrindo de fome, o canto importuno das empregadas do edifício. Ana dava a tudo, 
tranqüilamente, sua mão pequena e forte, sua corrente de vida. 

Certa hora da tarde era mais perigosa. Certa hora da tarde as árvores que plantara 
riam dela. Quando nada mais precisava de sua força, inquietava-se. No entanto sentia-se mais 
sólida do que nunca, seu corpo engrossara um pouco e era de se ver o modo como cortava 
blusas para os meninos, a grande tesoura dando estalidos na fazenda. Todo o seu desejo 
vagamente artístico encaminhara-se há muito no sentido de tornar os dias realizados e belos; 
com o tempo, seu gosto pelo decorativo se desenvolvera e suplantara a íntima desordem. 
Parecia ter descoberto que tudo era passível de aperfeiçoamento, a cada coisa se emprestaria 
uma aparência harmoniosa; a vida podia ser feita pela mão do homem. 

No fundo, Ana sempre tivera necessidade de sentir a raiz firme das coisas. E isso um 
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lar perplexamente lhe dera. Por caminhos tortos, viera a cair num destino de mulher, com a 
surpresa de nele caber como se o tivesse inventado. O homem com quem casara era um 
homem verdadeiro, os filhos que tivera eram filhos verdadeiros. Sua juventude anterior parecia-
lhe estranha como uma doença de vida. Dela havia aos poucos emergido para descobrir que 
também sem a felicidade se vivia: abolindo-a, encontrara uma legião de pessoas, antes 
invisíveis, que viviam como quem trabalha — com persistência, continuidade, alegria. O que 
sucedera a Ana antes de ter o lar estava para sempre fora de seu alcance: uma exaltação 
perturbada que tantas vezes se confundira com felicidade insuportável. Criara em troca algo 
enfim compreensível, uma vida de adulto. Assim ela o quisera e o escolhera. 

Sua precaução reduzia-se a tomar cuidado na hora perigosa da tarde, quando a casa 
estava vazia sem precisar mais dela, o sol alto, cada membro da família distribuído nas suas 
funções. Olhando os móveis limpos, seu coração se apertava um pouco em espanto. Mas na 
sua vida não havia lugar para que sentisse ternura pelo seu espanto — ela o abafava com a 
mesma habilidade que as lides em casa lhe haviam transmitido. Saía então para fazer compras 
ou levar objetos para consertar, cuidando do lar e da família à revelia deles. Quando voltasse 
era o fim da tarde e as crianças vindas do colégio exigiam-na. Assim chegaria a noite, com sua 
tranqüila vibração. De manhã acordaria aureolada pelos calmos deveres. Encontrava os 
móveis de novo empoeirados e sujos, como se voltassem arrependidos. Quanto a ela mesma, 
fazia obscuramente parte das raízes negras e suaves do mundo. E alimentava anonimamente 
a vida. Estava bom assim. Assim ela o quisera e escolhera. 

O bonde vacilava nos trilhos, entrava em ruas largas. Logo um vento mais úmido 
soprava anunciando, mais que o fim da tarde, o fim da hora instável. Ana respirou 
profundamente e uma grande aceitação deu a seu rosto um ar de mulher. 

O bonde se arrastava, em seguida estacava. Até Humaitá tinha tempo de descansar. 
Foi então que olhou para o homem parado no ponto. 

A diferença entre ele e os outros é que ele estava realmente parado. De pé, suas mãos 
se mantinham avançadas. Era um cego. 

O que havia mais que fizesse Ana se aprumar em desconfiança? Alguma coisa 
intranqüila estava sucedendo. Então ela viu: o cego mascava chicles... Um homem cego 
mascava chicles. 

Ana ainda teve tempo de pensar por um segundo que os irmãos viriam jantar — o 
coração batia-lhe violento, espaçado. Inclinada, olhava o cego profundamente, como se olha o 
que não nos vê. Ele mascava goma na escuridão. Sem sofrimento, com os olhos abertos. O 
movimento da mastigação fazia-o parecer sorrir e de repente deixar de sorrir, sorrir e deixar de 
sorrir — como se ele a tivesse insultado, Ana olhava-o. E quem a visse teria a impressão de 
uma mulher com ódio. Mas continuava a olhá-lo, cada vez mais inclinada — o bonde deu uma 
arrancada súbita jogando-a desprevenida para trás, o pesado saco de tricô despencou-se do 
colo, ruiu no chão — Ana deu um grito, o condutor deu ordem de parada antes de saber do que 
se tratava — o bonde estacou, os passageiros olharam assustados. 

Incapaz de se mover para apanhar suas compras, Ana se aprumava pálida. Uma 
expressão de rosto, há muito não usada, ressurgia-lhe com dificuldade, ainda incerta, 
incompreensível. O moleque dos jornais ria entregando-lhe o volume. Mas os ovos se haviam 
quebrado no embrulho de jornal. Gemas amarelas e viscosas pingavam entre os fios da rede. 
O cego interrompera a mastigação e avançava as mãos inseguras, tentando inutilmente pegar 
o que acontecia. O embrulho dos ovos foi jogado fora da rede e, entre os sorrisos dos 
passageiros e o sinal do condutor, o bonde deu a nova arrancada de partida. 

Poucos instantes depois já não a olhavam mais. O bonde se sacudia nos trilhos e o 
cego mascando goma ficara atrás para sempre. Mas o mal estava feito. 

A rede de tricô era áspera entre os dedos, não íntima como quando a tricotara. A rede 
perdera o sentido e estar num bonde era um fio partido; não sabia o que fazer com as compras 
no colo. E como uma estranha música, o mundo recomeçava ao redor. O mal estava feito. Por 
quê? Teria esquecido de que havia cegos? A piedade a sufocava, Ana respirava pesadamente. 
Mesmo as coisas que existiam antes do acontecimento estavam agora de sobreaviso, tinham 
um ar mais hostil, perecível... O mundo se tornara de novo um mal-estar. Vários anos ruíam, as 
gemas amarelas escorriam. Expulsa de seus próprios dias, parecia-lhe que as pessoas da rua 
eram periclitantes, que se mantinham por um mínimo equilíbrio à tona da escuridão — e por 
um momento a falta de sentido deixava-as tão livres que elas não sabiam para onde ir. 
Perceber uma ausência de lei foi tão súbito que Ana se agarrou ao banco da frente, como se 
pudesse cair do bonde, como se as coisas pudessem ser revertidas com a mesma calma com 
que não o eram. 
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O que chamava de crise viera afinal. E sua marca era o prazer intenso com que olhava 
agora as coisas, sofrendo espantada. O calor se tornara mais abafado, tudo tinha ganho uma 
força e vozes mais altas. Na Rua Voluntários da Pátria parecia prestes a rebentar uma 
revolução, as grades dos esgotos estavam secas, o ar empoeirado. Um cego mascando 
chicles mergulhara o mundo em escura sofreguidão. Em cada pessoa forte havia a ausência de 
piedade pelo cego e as pessoas assustavam-na com o vigor que possuíam. Junto dela havia 
uma senhora de azul, com um rosto. Desviou o olhar, depressa. Na calçada, uma mulher deu 
um empurrão no filho! Dois namorados entrelaçavam os dedos sorrindo... E o cego? Ana caíra 
numa bondade extremamente dolorosa. 

Ela apaziguara tão bem a vida, cuidara tanto para que esta não explodisse. Mantinha 
tudo em serena compreensão, separava uma pessoa das outras, as roupas eram claramente 
feitas para serem usadas e podia-se escolher pelo jornal o filme da noite - tudo feito de modo a 
que um dia se seguisse ao outro. E um cego mascando goma despedaçava tudo isso. E 
através da piedade aparecia a Ana uma vida cheia de náusea doce, até a boca. 

Só então percebeu que há muito passara do seu ponto de descida. Na fraqueza em 
que estava, tudo a atingia com um susto; desceu do bonde com pernas débeis, olhou em torno 
de si, segurando a rede suja de ovo. Por um momento não conseguia orientar-se. Parecia ter 
saltado no meio da noite. 

Era uma rua comprida, com muros altos, amarelos. Seu coração batia de medo, ela 
procurava inutilmente reconhecer os arredores, enquanto a vida que descobrira continuava a 
pulsar e um vento mais morno e mais misterioso rodeava-lhe o rosto. Ficou parada olhando o 
muro. Enfim pôde localizar-se. Andando um pouco mais ao longo de uma sebe, atravessou os 
portões do Jardim Botânico. 

Andava pesadamente pela alameda central, entre os coqueiros. Não havia ninguém no 
Jardim. Depositou os embrulhos na terra, sentou-se no banco de um atalho e ali ficou muito 
tempo. 
  

A vastidão parecia acalmá-la, o silêncio regulava sua respiração. Ela adormecia dentro 
de si. 

De longe via a aléia onde a tarde era clara e redonda. Mas a penumbra dos ramos 
cobria o atalho. 

Ao seu redor havia ruídos serenos, cheiro de árvores, pequenas surpresas entre os 
cipós. Todo o Jardim triturado pelos instantes já mais apressados da tarde. De onde vinha o 
meio sonho pelo qual estava rodeada? Como por um zunido de abelhas e aves. Tudo era 
estranho, suave demais, grande demais. 

Um movimento leve e íntimo a sobressaltou — voltou-se rápida. Nada parecia se ter 
movido. Mas na aléia central estava imóvel um poderoso gato. Seus pêlos eram macios. Em 
novo andar silencioso, desapareceu. 

Inquieta, olhou em torno. Os ramos se balançavam, as sombras vacilavam no chão. 
Um pardal ciscava na terra. E de repente, com mal-estar, pareceu-lhe ter caído numa 
emboscada. Fazia-se no Jardim um trabalho secreto do qual ela começava a se aperceber. 

Nas árvores as frutas eram pretas, doces como mel. Havia no chão caroços secos 
cheios de circunvoluções, como pequenos cérebros apodrecidos. O banco estava manchado 
de sucos roxos. Com suavidade intensa rumorejavam as águas. No tronco da árvore 
pregavam-se as luxuosas patas de uma aranha. A crueza do mundo era tranqüila. O 
assassinato era profundo. E a morte não era o que pensávamos. 

Ao mesmo tempo que imaginário — era um mundo de se comer com os dentes, um 
mundo de volumosas dálias e tulipas. Os troncos eram percorridos por parasitas folhudas, o 
abraço era macio, colado. Como a repulsa que precedesse uma entrega — era fascinante, a 
mulher tinha nojo, e era fascinante. 

As árvores estavam carregadas, o mundo era tão rico que apodrecia. Quando Ana 
pensou que havia crianças e homens grandes com fome, a náusea subiu-lhe à garganta, como 
se ela estivesse grávida e abandonada. A moral do Jardim era outra. Agora que o cego a 
guiara até ele, estremecia nos primeiros passos de um mundo faiscante, sombrio, onde 
vitórias-régias boiavam monstruosas. As pequenas flores espalhadas na relva não lhe 
pareciam amarelas ou rosadas, mas cor de mau ouro e escarlates. A decomposição era 
profunda, perfumada... Mas todas as pesadas coisas, ela via com a cabeça rodeada por um 
enxame de insetos enviados pela vida mais fina do mundo. A brisa se insinuava entre as flores. 
Ana mais adivinhava que sentia o seu cheiro adocicado... O Jardim era tão bonito que ela teve 
medo do Inferno. 
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Era quase noite agora e tudo parecia cheio, pesado, um esquilo voou na sombra. Sob 
os pés a terra estava fofa, Ana aspirava-a com delícia. Era fascinante, e ela sentia nojo. 

Mas quando se lembrou das crianças, diante das quais se tornara culpada, ergueu-se 
com uma exclamação de dor. Agarrou o embrulho, avançou pelo atalho obscuro, atingiu a 
alameda. Quase corria — e via o Jardim em torno de si, com sua impersonalidade soberba. 
Sacudiu os portões fechados, sacudia-os segurando a madeira áspera. O vigia apareceu 
espantado de não a ter visto. 

Enquanto não chegou à porta do edifício, parecia à beira de um desastre. Correu com a 
rede até o elevador, sua alma batia-lhe no peito — o que sucedia? A piedade pelo cego era tão 
violenta como uma ânsia, mas o mundo lhe parecia seu, sujo, perecível, seu. Abriu a porta de 
casa. A sala era grande, quadrada, as maçanetas brilhavam limpas, os vidros da janela 
brilhavam, a lâmpada brilhava — que nova terra era essa? E por um instante a vida sadia que 
levara até agora pareceu-lhe um modo moralmente louco de viver. O menino que se aproximou 
correndo era um ser de pernas compridas e rosto igual ao seu, que corria e a abraçava. 
Apertou-o com força, com espanto. Protegia-se tremula. Porque a vida era periclitante. Ela 
amava o mundo, amava o que fora criado — amava com nojo. Do mesmo modo como sempre 
fora fascinada pelas ostras, com aquele vago sentimento de asco que a aproximação da 
verdade lhe provocava, avisando-a. Abraçou o filho, quase a ponto de machucá-lo. Como se 
soubesse de um mal — o cego ou o belo Jardim Botânico? — agarrava-se a ele, a quem queria 
acima de tudo. Fora atingida pelo demônio da fé. A vida é horrível, disse-lhe baixo, faminta. O 
que faria se seguisse o chamado do cego? Iria sozinha... Havia lugares pobres e ricos que 
precisavam dela. Ela precisava deles... Tenho medo, disse. Sentia as costelas delicadas da 
criança entre os braços, ouviu o seu choro assustado. Mamãe, chamou o menino. Afastou-o, 
olhou aquele rosto, seu coração crispou-se. Não deixe mamãe te esquecer, disse-lhe. A 
criança mal sentiu o abraço se afrouxar, escapou e correu até a porta do quarto, de onde 
olhou-a mais segura. Era o pior olhar que jamais recebera. O sangue subiu-lhe ao rosto, 
esquentando-o. 

Deixou-se cair numa cadeira com os dedos ainda presos na rede. De que tinha 
vergonha? 

Não havia como fugir. Os dias que ela forjara haviam-se rompido na crosta e a água 
escapava. Estava diante da ostra. E não havia como não olhá-la. De que tinha vergonha? É 
que já não era mais piedade, não era só piedade: seu coração se enchera com a pior vontade 
de viver. 

Já não sabia se estava do lado do cego ou das espessas plantas. O homem pouco a 
pouco se distanciara e em tortura ela parecia ter passado para o lados que lhe haviam ferido os 
olhos. O Jardim Botânico, tranqüilo e alto, lhe revelava. Com horror descobria que pertencia à 
parte forte do mundo — e que nome se deveria dar a sua misericórdia violenta? Seria obrigada 
a beijar um leproso, pois nunca seria apenas sua irmã. Um cego me levou ao pior de mim 
mesma, pensou espantada. Sentia-se banida porque nenhum pobre beberia água nas suas 
mãos ardentes. Ah! era mais fácil ser um santo que uma pessoa! Por Deus, pois não fora 
verdadeira a piedade que sondara no seu coração as águas mais profundas? Mas era uma 
piedade de leão. 

Humilhada, sabia que o cego preferiria um amor mais pobre. E, estremecendo, também 
sabia por quê. A vida do Jardim Botânico chamava-a como um lobisomem é chamado pelo 
luar. Oh! mas ela amava o cego! pensou com os olhos molhados. No entanto não era com este 
sentimento que se iria a uma igreja. Estou com medo, disse sozinha na sala. Levantou-se e foi 
para a cozinha ajudar a empregada a preparar o jantar. 

Mas a vida arrepiava-a, como um frio. Ouvia o sino da escola, longe e constante. O 
pequeno horror da poeira ligando em fios a parte inferior do fogão, onde descobriu a pequena 
aranha. Carregando a jarra para mudar a água - havia o horror da flor se entregando lânguida e 
asquerosa às suas mãos. O mesmo trabalho secreto se fazia ali na cozinha. Perto da lata de 
lixo, esmagou com o pé a formiga. O pequeno assassinato da formiga. O mínimo corpo tremia. 
As gotas d'água caíam na água parada do tanque. Os besouros de verão. O horror dos 
besouros inexpressivos. Ao redor havia uma vida silenciosa, lenta, insistente. Horror, horror. 
Andava de um lado para outro na cozinha, cortando os bifes, mexendo o creme. Em torno da 
cabeça, em ronda, em torno da luz, os mosquitos de uma noite cálida. Uma noite em que a 
piedade era tão crua como o amor ruim. Entre os dois seios escorria o suor. A fé a 
quebrantava, o calor do forno ardia nos seus olhos. 

Depois o marido veio, vieram os irmãos e suas mulheres, vieram os filhos dos irmãos. 
Jantaram com as janelas todas abertas, no nono andar. Um avião estremecia, 
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ameaçando no calor do céu. Apesar de ter usado poucos ovos, o jantar estava bom. Também 
suas crianças ficaram acordadas, brincando no tapete com as outras. Era verão, seria inútil 
obrigá-las a dormir. Ana estava um pouco pálida e ria suavemente com os outros. Depois do 
jantar, enfim, a primeira brisa mais fresca entrou pelas janelas. Eles rodeavam a mesa, a 
família. Cansados do dia, felizes em não discordar, tão dispostos a não ver defeitos. Riam-se 
de tudo, com o coração bom e humano. As crianças cresciam admiravelmente em torno deles. 
E como a uma borboleta, Ana prendeu o instante entre os dedos antes que ele nunca mais 
fosse seu. 

Depois, quando todos foram embora e as crianças já estavam deitadas, ela era uma 
mulher bruta que olhava pela janela. A cidade estava adormecida e quente. O que o cego 
desencadeara caberia nos seus dias? Quantos anos levaria até envelhecer de novo? Qualquer 
movimento seu e pisaria numa das crianças. Mas com uma maldade de amante, parecia 
aceitar que da flor saísse o mosquito, que as vitórias-régias boiassem no escuro do lago. O 
cego pendia entre os frutos do Jardim Botânico. 

Se fora um estouro do fogão, o fogo já teria pegado em toda a casa! pensou correndo 
para a cozinha e deparando com o seu marido diante do café derramado. 

 — O que foi?! gritou vibrando toda. 
Ele se assustou com o medo da mulher. E de repente riu entendendo: 
  — Não foi nada, disse, sou um desajeitado. Ele parecia cansado, com olheiras. 
Mas diante do estranho rosto de Ana, espiou-a com maior atenção. Depois atraiu-a a 

si, em rápido afago. 
— Não quero que lhe aconteça nada, nunca! disse ela. 
— Deixe que pelo menos me aconteça o fogão dar um estouro, respondeu ele sorrindo. 
Ela continuou sem força nos seus braços. Hoje de tarde alguma coisa tranqüila se 

rebentara, e na casa toda havia um tom humorístico, triste. É hora de dormir, disse ele, é tarde. 
Num gesto que não era seu, mas que pareceu natural, segurou a mão da mulher, levando-a 
consigo sem olhar para trás, afastando-a do perigo de viver. 

Acabara-se a vertigem de bondade. 
E, se atravessara o amor e o seu inferno, penteava-se agora diante do espelho, por um 

instante sem nenhum mundo no coração. Antes de se deitar, como se apagasse uma vela, 
soprou a pequena flama do dia. 

 

Fonte: http://www.releituras.com/clispector_amor.asp. Acesso em 16.01.2008, às 15h43min. 

 

Anexo VII (roteiro elaborado pelos alunos com base no conto “Amor”) 

 

AS HORAS PERIGOSAS DA TARDE... 

ATO 1 

Narrador: 

Um pouco cansada, com as compras deformando o novo saco de tricô, Ana subiu no ônibus. 
Recostou-se então no banco procurando conforto, num suspiro de meia satisfação.  

Ana consciência:  

Meus filhos são bons, uma coisa verdadeira e sumarenta. Crescem, tomam banho, exigem 
para si, malcriados, instantes cada vez mais completos. A cozinha é enfim espaçosa, o fogão 
enguiçado dá estouros. O calor é forte no apartamento que estamos aos poucos pagando. Mas 
o vento batendo nas cortinas que eu mesma cortei lembra-me que se quisesse podia parar e 
enxugar a testa, olhando o calmo horizonte. Como um lavrador.  

http://www.releituras.com/clispector_amor.asp.%20Acesso%20em%2016.01.2008
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Eu plantei as sementes que tinha na mão, não outras, mas estas apenas. E cresciam árvores. 
Crescia minha rápida conversa com o cobrador de luz, crescia a água enchendo o tanque, 
cresciam meus filhos, meu marido chegando com os jornais e sorrindo de fome, o canto 
importuno das empregadas do edifício. Eu dava a tudo, tranqüilamente, minha mão pequena e 
forte, minha corrente de vida.  

Narrador:  

Certa hora da tarde era a mais perigosa. Certa hora da tarde as árvores que plantara riam dela. 
Quando nada mais precisava de sua força, inquietava-se. No entanto sentia-se mais sólida do 
que nunca, e era de se ver pelo modo como cortava blusas para os meninos. Todo seu desejo 
vagamente artístico encaminhara-se a muito no sentido de tornar os dias realizados e belos; 
com tempo seu gosto pelo decorativo se desenvolvera e suplantara a íntima desordem. Parecia 
ter descoberto que tudo era passível de aperfeiçoamento, a cada coisa se emprestaria uma 
aparência harmoniosa; a vida podia ser feita pela mão do homem.  

No fundo Ana sempre tivera necessidade de sentir a raiz firme das coisas. E isso um lar 
perplexamente lhe dera. 

Por caminhos tortos viera a cair num destino de mulher, com a surpresa de nele caber como se 
o tivesse inventado. 

O que sucedera Ana antes de ter o lar estava para sempre fora de seu alcance: uma exaltação 
perturbada que tantas vezes se confundira com felicidade insuportável. Criara algo enfim 
compreensível, uma vida de adulto. Assim ela o quisera e escolhera.  

Ana consciência: 

Minha precaução reduz-se a tomar cuidado com a hora perigosa da tarde, quando a casa está 
vazia sem precisar mais de mim, o sol alto, cada membro da família distribuído nas suas 
funções. Olhando os móveis limpos, meu coração se aperta um pouco em espanto. Mas na 
minha vida não há lugar para que eu sinta ternura pelo meu espanto --- Eu o abafo com a 
mesma habilidade que as lides em casa me transmitiram. Cuido da família e do lar à revelia 
deles. Assim chega a noite, com sua tranqüila vibração. De manhã encontro os móveis de novo 
empoeirados e sujos. Quanto a mim mesma, faço obscuramente parte das raízes negras e 
suaves do mundo. E alimento anonimamente a vida. É bom assim. Assim eu o quisera e 
escolhera.  

  

ATO 2 

Narrador: 

O ônibus entrava em ruas largas.  

Logo um vento mais úmido soprava anunciando, mais que o fim da tarde, o fim da hora 
instável. 

O ônibus andava, em seguida parava. Até Humaitá tinha tempo de descansar. Foi então que 
olhou para o homem parado no ponto. 

A diferença entre ele e os outros é que ele estava realmente parado. De pé, suas mãos se 
mantinham avançadas. 

Era um cego. 
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O que havia mais que fizesse Ana se aprumar em desconfiança? Alguma coisa intranqüila 
estava sucedendo. 

Então ela viu: o cego mascava chicles... Um homem cego mascava chicles. 

 

Ana consciência: 

Ainda tive tempo de pensar por um segundo que meus irmãos viriam jantar --- o coração batia-
me violento, espaçado. Inclinada, olhava o cego profundamente, como se olha o que não nos 
vê. Ele mastigava goma na escuridão. Sem sofrimento, com os olhos abertos. O movimento da 
mastigação fazia-o parecer sorrir e deixar de sorrir e de repente deixar de sorrir, sorrir e deixar 
de sorrir --- como se ele tivesse me insultado, eu o olhava. E quem me visse teria a impressão 
de uma mulher com ódio. Mas continuava a olhá-lo, cada vez mais inclinada --- o ônibus deu 
uma arrancada súbita jogando-me desprevenida para trás, o pesado saco de tricô despencou-
se do colo, ruiu no chão --- dei um grito, o condutor deu ordem de parada antes de saber do 
que se tratava.  

Incapaz de me mover para apanhar minhas compras, me aprumava pálida. Uma expressão de 
rosto, a muito não usada, ressurgira-me com dificuldade, ainda incerta, incompreensível. O 
moleque dos jornais ria entregando-me o volume. Mas os ovos se haviam quebrado no 
embrulho de jornal. Gemas amarelas e viscosas pingavam entre os fios da rede.  

Narrador:  

 
Entre os sorrisos dos passageiros e o sinal do condutor, o ônibus deu nova arrancada de 
partida.  

Agora já não a olhavam mais. O ônibus andava e o cego mascando goma ficara atrás para 
sempre. Mas o mal estava feito.  

A rede de tricô era áspera entre os dedos, não íntima como quando a tricotara. A rede perdera 
o sentido e estar num ônibus era um fio partido. E como uma estranha música, o mundo 
recomeçava ao redor. O mal estava feito. Por quê? Teria esquecido de que havia cegos? A 
piedade a sufocava. Mesmo coisas que existiam antes do acontecimento estavam agora de 
sobreaviso, tinham um ar mais hostil, perecível... O mundo se tornara de novo um mal-estar. 
Vários anos ruíam, as gemas amarelas escorriam.  

Ana consciência:  

Expulsa de meus próprios dias, me parecia que as pessoas na rua eram periclitantes, que se 
mantinham por um mínimo equilíbrio à tona da escuridão --- e por momento a falta de sentido 
deixava-as tão livres que elas não sabiam para onde ir.  
 
Narrador:  
 
Perceber uma ausência de lei foi tão súbito que Ana se agarrou ao banco da frente, como se 
pudesse cair do ônibus, como se as coisas pudessem ser revertidas com a mesma calma com 
que não o eram.  

O que chamara de crise viera afinal. E sua marca era o prazer intenso com que olhava agora 
as coisas, sofrendo espantada. O calor se tornara mais abafado, tudo tinha ganho força e 
vozes mais altas. Ana caíra numa bondade extremamente dolorosa.  

Ela apaziguara tão bem a vida, cuidara tanto para que esta não explodisse. Mantinha tudo em 
serena compreensão, separava uma pessoa das outras e podia-se escolher pelo jornal o filme 
da noite --- tudo feito de modo que um dia se seguisse ao outro. E um cego mascando goma 
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despedaçava tudo isso. E através da piedade aparecia a Ana uma vida cheia de náusea doce, 
até a boca.  

Ana consciência:  

Só então percebi que há muito passara de meu ponto de descida. Na fraqueza em que estava 
tudo me atingia com um susto; desci do ônibus com pernas débeis, olhei em torno de mim, 
segurando a rede suja de ovo. Por um momento não consegui me orientar. Parecia ter saltado 
no meio da noite.  

Era uma rua comprida, com muros altos, amarelos. 

Meu coração batia de medo, procurava inutilmente reconhecer os arredores, enquanto a vida 
que descobri continuava a pulsar e um vento mais morno e mais misterioso rodeava-me o 
rosto. Fiquei parada olhando o muro. Enfim pude localizar-me. Andando um pouco mais ao 
longo de uma sebe, atravessei os portões do Jardim Botânico.  

Narrador:  

Ana andava pesadamente pela alameda central, entre os coqueiros. Não havia ninguém no 
Jardim. Depositou os embrulhos na terra, sentou-se no banco de um atalho e ali ficou muito 
tempo.  

A vastidão parecia acalmá-la, o silêncio regulava sua respiração. Ela adormecia dentro de si. 

De longe via a aléia onde a tarde era clara e redonda. 

Mas a penumbra dos ramos cobria o atalho. 

Ao seu redor havia ruídos serenos, cheiro de árvores, pequenas surpresas entre os cipós. 
Todo o Jardim triturado pelos instantes já mais apressados da tarde. De onde vinha o meio 
sonho pelo qual estava rodeada? Como por um zunido de abelhas e aves. Tudo era estranho, 
suave demais, grande demais.  

Um movimento leve e íntimo a sobressaltou --- voltou-se rápida. Nada parecia se ter movido. 
Mas na aléia central estava imóvel um poderoso gato. Seus pêlos são macios. Em novo andar 
silencioso desapareceu. 

Inquieta, olhou em torno. Os ramos se balançavam, as sombras vacilavam no chão. Um pardal 
ciscava na terra. 

E de repente, com mal estar, pareceu-lhe ter caído numa emboscada. Fazia-se no Jardim um 
trabalho secreto do qual começava-se a se aperceber. 

Nas árvores as frutas eram pretas, doces como mel. 

Havia no chão caroços secos cheios de circunvoluções, como pequenos cérebros apodrecidos. 
O banco estava manchado de sucos roxos. Com suavidade intensa rumorejavam as águas. No 
tronco da árvore pregavam-se as luxuosas patas de uma aranha. A crueza do mundo era 
tranqüila. O assassinato era profundo. E a morte não era mais o que pensávamos.  

Ao mesmo tempo que imaginário --- era um mundo de se comer com os dentes, um mundo de 
volumosas dálias e tulipas. Os troncos eram percorridos por parasitas folhudas, o abraço era 
macio, colado. Como a repulsa que precedesse uma entrega --- era fascinante, a mulher tinha 
nojo, e era fascinante.  
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As árvores estavam carregadas, o mundo era tão rico que apodrecia. Quando Ana pensou que 
havia crianças e homens grandes com fome, a náusea subiu-lhe a garganta, como se ela 
estivesse grávida e abandonada. A moral do Jardim era outra. Agora que o cego a guiara até 
ele, estremecia nos primeiros passos de um mundo fascinante, sombrio, onde vitórias-régias 
boiavam monstruosas. As pequenas flores espalhadas na relva não lhe pareciam amarelas ou 
rosadas, mas cor de mau ouro e escarlates. A decomposição era profunda, perfumada... Mas 
todas as pesadas coisas, ela via com a cabeça rodeada por um enxame de insetos, enviados 
pela vida mias fina do mundo. A brisa se insinuava entre as flores. Ana mais adivinhava que 
sentia o seu adocicado... O Jardim era tão bonito que ela teve medo do Inferno.  

Era quase noite agora e tudo parecia cheio, pesado, um esquilo voou na sombra. Sob os pés a 
terra estava fofa, Ana aspirava-a com delícia. Era fascinante, e ela sentia nojo. 

Mas quando se lembrou das crianças, diante das quais se tornara culpada, ergueu-se com uma 
exclamação de dor. 

Agarrou o embrulho, avançou pelo atalho obscuro, atingiu a alameda. Quase corria --- e via o 
Jardim em torno de si, com sua impessoalidade soberba. Sacudiu os portões fechados, 
sacudia-os segurando a madeira áspera. O vigia apareceu espantado de não a ter visto.  

 

 

ATO 3 

 Ana consciência:  

Enquanto não cheguei à porta edifício, parecia à beira de um desastre. Corri com a rede até o 
elevador, minha alma batia-me no peito --- o que sucedia? A piedade pelo cego era tão violenta 
como uma ânsia, mas o mundo parecia meu, sujo, perecível, meu. Abri a porta de casa. A sala 
era grande, quadrada, as maçanetas brilhavam limpas, os vidros da janela brilhavam, a 
lâmpada --- que nossa terra era essa? E por um instante a vida sadia que levei até agora 
pareceu-me um modo moralmente louco de viver. O menino que se aproximou correndo era 
um ser de pernas compridas e rosto igual ao meu, que corria e me abraçava. Apertei-o com 
força, com espanto. Protegia-me trêmula. Porque a vida era periclitante. Eu amava o mundo, 
amava o que fora criado --- amava com nojo. Do mesmo modo como sempre fui fascinada 
pelas ostras, com aquele vago sentimento de asco que a aproximação da verdade me 
provocava, avisando-me. Abracei meu filho, quase a ponto de machucá-lo. Como se soubesse 
de um mal --- o cego ou o belo Jardim Botânico? --- agarrava-me a ele, a quem queria acima 
de tudo. Fora atingida pelo demônio da fé. A vida é horrível, disse-lhe baixo, faminta. O que 
faria se seguisse o chamado do cego? Iria sozinha... Havia lugares pobres e ricos que 
precisavam de mim. Eu precisava deles... Tenho medo. Sentia as costelas delicadas da criança 
entre os braços, ouviu o seu choro assustado. Mamãe, chamou o menino.  

Afastei-o, olhei aquele rosto, meu coração crispou-se. Não deixe mamãe te esquecer, disse-
lhe. A criança mal sentiu o abraço se afrouxar, escapou e correu até a porta do quarto, de onde 
me olhou mais segura. Era o pior olhar que jamais recebera. O sangue subiu-me ao rosto, 
esquentando-o.  

Narrador:  

 
Deixou-se cair numa cadeira, com os dedos ainda presos na rede. De que tinha vergonha?  

Não havia como fugir. Os dias que ela forjara haviam-se rompido na crosta e a água escapava. 
Estava diante da ostra. E não havia como olhá-la. De que tinha vergonha? É que já não era 
mais piedade, não era só piedade: Seu coração se enchera com a pior vontade de viver.  
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Já não sabia se estava do lado do cego ou das espessas plantas. O homem pouco a pouco se 
distanciara em tortura ela aparecia ter passado para o lado dos que haviam lhe ferido os olhos. 
O Jardim Botânico, tranqüilo e alto, lhe revelava. Com horror descobria que pertencia à parte 
forte do mundo --- e que nome se deveria dar à sua misericórdia violenta? Seria obrigada a 
beijar o leproso, pois nunca seria apenas sua irmã. Um cego me levou ao pior de mim mesma, 
pensou espantada. Sentia-se banida porque nenhum pobre beberia água das suas mãos 
ardentes. Ah! era mais fácil ser um santo que uma pessoa! Por Deus, pois não fora verdadeira 
a piedade que sondara em seu coração as águas mais profundas? Mas era uma piedade de 
leão.  

Humilhada, sabia que o cego preferiria um amor mais pobre. E, estremecendo, também sabia 
por quê. A vida do Jardim Botânico chamava-a como um lobisomem é chamado pelo luar. Oh! 
mas ela amava o cego! pensou com os olhos molhados. No entanto não era com este 
sentimento que se iria a uma igreja. Estou com medo, disse sozinha na sala. Levantou-se e foi 
para a cozinha ajudar a empregada a preparar o jantar.  

Mas a vida arrepiava-a como um frio. Ouvia o sino da escola, longe e constante. O pequeno 
horror da poeira ligando em fios a parte inferior do fogão, onde descobriu a pequena aranha. 
Carregando a jarra para mudar a água --- havia o horror da flor se entregando lânguida e 
asquerosa às suas mãos. O mesmo trabalho secreto se fazia ali na cozinha. Perto da lata de 
lixo, esmagou com o pé a formiga. O pequeno assassinato da formiga. O mínimo corpo tremia.  

Ana consciência:  
 
Depois meu marido veio, vieram os irmãos e suas mulheres, vieram os filhos dos irmãos.  

Jantaram com as janelas todas abertas, no 9º andar.  

Um avião estremecia, ameaçando no calor do céu. Apesar de ter usado poucos ovos, o jantar 
estava bom. Também minhas crianças ficaram acordadas, brincando no tapete com as outras.  

Era verão, seria inútil obrigá-las a dormir. Eu estava um pouco pálida e ria suavemente com os 
outros. 

Depois do jantar, enfim, a primeira brisa mais fresca, entrou pelas janelas. Eles rodeavam a 
mesa, a família. Cansados do dia, felizes em não discordar, tão dispostos a não ver defeitos. 
Riam-se de tudo, com o coração bom e humano. As crianças cresciam admiravelmente em 
torno de nós. E como uma borboleta, eu prendi o instante entre os dedos antes que ele nunca 
mais fosse meu.  

Narrador:  

 
Depois, quando todos foram embora e as crianças já estavam deitadas, ela era uma mulher 
bruta que olhava pela janela. A cidade estava adormecida e quente. O que o cego 
desencadeara caberia nos seus dias? Quantos anos levaria até envelhecer de novo? Qualquer 
movimento seu e pisaria em uma das crianças. Mas com uma maldade de amante, parecia 
aceitar que a flor saísse do mosquito, que as vitórias-régias boiassem no escuro do lago. O 
cego pendia entre os frutos do Jardim Botânico. Se fora um estouro no fogão, o fogo já teria 
pegado em toda casa! pensou correndo para a cozinha e deparando com seu marido diante do 
café derramado.  
 
Ana:  
--- O que foi?! gritou vibrando toda.  
 
Narrador: 
Ele se assustou com o medo da mulher. E de repente riu entendendo:  
 
Marido:  
--- Não foi nada, disse, sou um desajeitado. ---- Ele parecia cansado, com olheiras.  
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Narrador: 
Mas diante do estranho rosto de Ana, espiou-a com maior atenção. Depois atraiu-a a si, em 
rápido afago.  
 
Ana:  
---Não quero que lhe aconteça nada, nunca! disse ela.  
 
Marido:  
---Deixe pelo menos me aconteça o fogão dar um estouro, respondeu ele sorrindo.  
 
Narrador: 
Ela continuou sem força nos seus braços. Hoje a tarde alguma coisa intranqüila se rebentara, e 
na casa toda havia um tom humorístico, triste. É hora de dormir, disse ele, é tarde. Num gesto 
que não era seu, mas que pareceu natural, segurou a mão da mulher, levando-a consigo sem 
olhar para trás, afastando-a do perigo de viver.  

Acabara-se a vertigem de bondade. 

E, se atravessara o amor e seu inferno, penteava-se agora diante do espelho, por um instante 
sem nenhum mundo no coração. Antes de se deitar, como se apagasse uma vela, soprou a 
pequena flama do dia. 

 
 

 

 

 

 

 

 


