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Prefácio

PREfáCIO

Os textOs, agOra em liVrO

C ontra a representação, elaborada pela própria literatura, do texto ideal, abstracto,
estável porque desligado de qualquer materialidade, é necessário recordar vigoro-

samente que não existe nenhum texto fora do suporte que o dá a ler, 
que não há compreensão de um escrito, qualquer que ele seja, que não 

dependa das formas através das quais ele chega ao seu leitor. 
(Roger Chartier)

Todos os textos aqui reunidos tomaram parte, em ou-

tros tempos e ambientes discursivos, de uma  conversa 

animada e por vezes tensa sobre a leitura da literatura na 

escola. Em forma de aula, palestra, artigo em revista, texto em 

anais de congresso, estas reflexões interagiram com outras vozes e 

idéias, interpelando-as, comentando-as, complementando-as ou 

mesmo lutando com elas.
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Recolhidos pelo autor destes primeiros lugares que lhes 

deram cor e forma – inclusive material –, os textos ganham neste 

livro uma espécie de existência em segundo tempo. Na nova com-

posição, se fazem acompanhar de outros textos: um índice, uma 

apresentação, um prefácio, muitas notas de rodapé... Ajustam-se 

a uma nova diagramação, se deixam envolver por uma capa. A 

edição em um único volume – um livro – movimenta uma série 

de dispositivos que parecem querer, acima de tudo, lhes assegu-

rar continuidade, cronologia e unidade. O esforço é o de uma 

coerência e totalidade textual.

O que motiva um autor a tomar esta iniciativa? Que critério 

utilizou para selecionar, aproximar, rever e re-escrever textos, ten-

do em vista uma nova publicação? A radicalidade desta mudança 

estaria a sugerir o desejo de um fortalecimento da autoria, de uma 

outra força argumentativa para a problemática em questão e de 

explicitação de um certo percurso investigativo no tempo?

A reunião dos textos impõe condições totalmente distin-

tas da descontinuidade espaço-temporal e da situação de uma 

enunciação mais coletiva, que marcaram a origem de cada um. 

Dispostos lado a lado, em continuidade, se tocam, se enlaçam, se 

esclarecem, se contaminam, numa cadeia de duração mais longa 

na qual se reforçam idéias e se preservam intervalos, desafiando 

o trabalho de significação dos leitores.

Serão ainda os mesmos textos? Serão outros? Para outra 

leitura? Outros leitores?

A leitura se realiza sempre no tempo presente. Nesta outra 

materialidade os sentidos se refazem, bem como a rede de conver-

sas. Esta nova modalidade de publicação e transmissão empresta 

aos textos um outro valor, um estatuto diferente. Exige também 

deles uma nova compreensão.
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Podemos pensar que os textos serão lidos em continuidade, 

na seqüência cronológica da publicação, para que se cumpram 

expectativas do autor e editor? Pode ser. Mas devemos imaginar 

também um leitor que, à revelia dos esforços de ordenação, 

classificação, hierarquização da obra, perambula incerto, inspe-

cionando idéias aqui e ali, apropriando-se do tema como quer, 

produzindo sua própria unidade e coerência. Porque em última 

instância os leitores é que decidem sua forma de ler. Numa liber-

dade tensa, conflituosa, que ora cede às pressões e estratégias das 

publicações, ora move-se e arrisca-se em itinerários transversais, 

pouco controláveis, seguindo linhas de fuga. No dizer de Michel 

de Certeau, em A invenção do cotidiano, o leitor flutua através da 

página, é um olho que viaja transformando o texto e a leitura: 

uma dança efêmera. 

Os nOvOs leitOres

Com o título, Os novos guardiões das escrituras, o jornal 

Folha de São Paulo do dia 21 de abril de 2003 (mês em que se 

homenageia o livro) trouxe uma interessante análise da antropó-

loga da USP, Esther Hamburger, sobre a Biblioteca de Educação 

Infantil de Paraisópolis, segunda maior favela da cidade.

A biblioteca, fundada em 1996 por um menino de 15 anos, 

transformou-se, de duas estantes iniciais, num lugar com 11 mil 

volumes, 900 associados e 2.200 freqüentadores, que vão ali para 

retirar livros, fazer pesquisa escolar ou digitar um currículo. Para 

Hamburger, “a disputa pelo controle dos meios de representação 

e produção de conhecimento se generalizou. Nas novas confi-
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gurações da cultura contemporânea, são ‘outros’, muitas vezes 

tidos como bárbaros, que aparecem na tv como os guardiões das 

escrituras.” Vamos guardar esta imagem.

A edição de maio (nº 162/versão on-line) da Revista Nova 

Escola traz uma matéria chamada Biblioteca, tesouro a explorar. Um 

tesouro capaz de operar milagres, enriquecer os alunos, viabilizar 

boas notas e uma melhor aprendizagem, no entender da reporta-

gem. Lamenta-se a existência de “ilhas sem tesouro” no país, numa 

alusão às numerosas escolas sem bibliotecas e também se reitera 

a visão dos alunos como fazendo parte de uma pobreza inculta.

Diferentemente do que faz a primeira reportagem, esta ajuda 

a disseminar, especialmente para a comunidade dos professores, 

a idéia de um saber iluminado e milagroso associado aos livros e 

à biblioteca, bem como à escola e aos professores, em oposição à 

ignorância daqueles que não tem nenhum livro em casa.

No complexo território da cultura urbana de hoje – que 

pressupõe diversidades, diferenças, circularidades, misturas e 

cruzamentos – firmam-se experiências de leitura que o mundo 

escolar, do ensinar e do aprender a ler, não tem conseguido admitir, 

apreender e controlar.

Contra a imagem que identifica a leitura aos bons livros de 

literatura, fortemente presente em nossa tradição cultural na qual 

a escola se inspira, insurge-se recentemente uma outra: que admite 

a existência de distintos leitores, num mundo de diferentes textos 

e impressos, deles também se apropriando de diferentes maneiras. 

Se na primeira representação uma idéia unitária de leitura 

e leitor busca modelar a prática, na segunda, a idéia de um letra-

mento em diferentes possibilidades tem o mérito de modulá-la. 

Na primeira representação, cultura escrita e pobreza “natural-
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mente” se repelem, na segunda, reside um novo entendimento 

que interpela a oposição clássica entre analfabetos e alfabetizados, 

leitores e não leitores. 

Para o mundo da educação escolar, a leitura tende a 

permanecer uma prática excessivamente regrada segundo a 

melhor e inquestionável tradição. Neste paradigma delineiam-

se separações e exclusões: entre os que aprendem e os que 

não conseguem aprender; os que gostam de ler e os que não 

gostam; entre os que lêem bem e os que são sofríveis em seu 

desempenho. Pois para a escola a leitura continua sendo uma 

questão simples de ter ou não ter um bom desempenho.

Leituras à revelia da escola quer chamar nossa atenção para 

essa existência possível de objetos, textos, maneiras de ler, moti-

vos e práticas envolvidos na leitura. E o importante desafio que 

tais possibilidades reservam para o mundo escolar. Um deles, o 

de buscar conhecer o que se trama como leitura entre os alunos, 

em sua vida fora da escola: os materiais impressos (ou não) que 

compõem esta trama; a maneira como circulam entre os meninos 

e meninas; o que os impulsiona; como lêem; com quem lêem; 

onde lêem... Um outro, o de começar, pela abertura a um novo 

conhecimento desses alunos, um distanciamento crítico em rela-

ção aos discursos que fixam o desinteresse e a dificuldade como 

únicas características da relação entre os jovens e a leitura, pela sua 

associação única, exclusiva, obsessiva e estigmatizante a objetos, 

lugares e formas, eleitos como sendo pertinentes a esta prática.

Lilian Lopes Martin da Silva
Faculdade de Educação/UNICAMP

Grupo de Pesquisa “Alfabetização, Leitura e Escrita” – ALLE
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APRESENTAÇÃO

Compreendendo que a sociedade contemporânea pos-sui 

diversificadas práticas de leitura não referendadas pela 

escola, esta coletânea de textos busca um redimensio-

namento do fazer pedagógico que contemple a importância do 

trabalho com a pluralidade textual no processo de formação de 

leitores.

Dentre alguns destes desafios contemporâneos no campo do 

ensino-aprendizagem da leitura, os textos tratam dos romances 

de banca, best-sellers, coleções de paradidáticos em literatura 

infanto-juvenil, revistas e sites da internet associados aos animes 

japoneses, passando também pela análise da formação e condições 

de leitura dos professores de Língua Portuguesa nos diferentes 

ciclos do ensino fundamental e médio.

O primeiro texto, “A literatura de massa como iniciação à 

leitura adolescente”, traça um painel dos conceitos e práticas em 
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leitura na escola, defende o diálogo entre os diferentes textos e 

analisa o lugar do prazer na constituição do aluno leitor. O desin-

teresse do adolescente nas aulas de Literatura é reflexo de impasses 

conceituais e metodológicos. Ainda assim, muitos destes jovens 

trocam entre si fragmentos de textos e romances da literatura de 

massa. Às escondidas do professor, que desconsidera este tipo de 

produção literária. Questionamos os limites estabelecidos com 

relação à literatura clássica e a literatura de massa quando se leva 

em conta o processo de constituição de leitores. Em um projeto 

conseqüente de leiturização, faz-se necessário que assumamos 

pedagogicamente – e sem preconceitos – a literatura de massa 

como uma forma de iniciação à leitura.

“O professor se perde a face” retrata o crescente processo 

de proletarização docente, resultando num assujeitamento do 

exercício profissional. Tão importante quanto os fatores con-

junturais que têm contribuído para a crescente proletarização 

docente, muitas atitudes e concepções do próprio professor têm 

colaborado neste processo, automatizando e descaracterizando 

sua prática pedagógica.

O jovem encontra-se perplexo perante os desafios contem-

porâneos vinculados à prática da leitura e a escola tem se ausentado 

no encaminhamento desta questão. Ele carrega a sua trajetória 

de leitura que não pode aprioristicamente ser desprezada. Neste 

cenário, o texto “Literatura dentro, fora e à revelia da escola” busca 

refletir mais detidamente sobre os antigos folhetins, os best-sellers 

e os romances de banca no embate entre as culturas, na história da 

leitura e no impacto contemporâneo sobre a formação do leitor 

e os currículos da educação básica. 

Quarto texto da coletânea, “No ser e no ler, desconforto: 

literatura infanto-juvenil e adolescente leitor” parte do princípio 
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de que literatura infanto-juvenil e adolescente leitor possuem 

mais características afins do que se possa imaginar. Destacamos 

aqui as que se fundem em seus respectivos desconfortos. De um 

lado, a literatura infanto-juvenil se vê em desconfortável situação 

conceitual – ora é apresentada na sua faceta pedagógica e mora-

lizante; em outros momentos é associada à literatura de massa; e 

até, num terceiro cenário, é vista como uma forma de iniciação 

à leitura, juntamente com outros textos. Desconforto maior se 

vê quando estes conceitos se misturam, dada a relativização de 

seus limites. O adolescente leitor não vive problemas menores. A 

categorização de sua faixa de interesse quanto à leitura vai desde 

a multiplicidade de enfoques até à desconsideração de também 

ser ele um leitor em formação, com as peculiaridades que o mo-

mento de vida contribui para construir. Na escola, o corolário 

do desencontrado encontro de nossos dois objetos de análise. 

Representada principalmente pelas coleções de paradidáticos, a 

literatura infanto-juvenil é vista por eles, alunos de escola pública, 

com um misto de estranhamento e apatia. Ainda que muitas vezes 

não saibam o quê e como, querem e podem mais. Ainda que a 

escola não saiba.

“Parâmetros e apontamentos em ensino médio, leitura e 

docência” entende que a formação do jovem deva ser, antes de mais 

nada, uma formação cidadã e integrada ao mundo do trabalho. 

Os PCNs do Ensino Médio afirmam procurar superar a dimen-

são propedêutica comumente associada a este segmento escolar, 

investindo, segundo o documento, num ensino contextualizado, 

interdisciplinar e significativo. Neste redesenho curricular, ao 

mesmo tempo em que se amplia a concepção de leitura, diluem-

se os contornos da Literatura como (trans)formadora de leitores/

cidadãos criativos e críticos. O texto procura identificar atores e 

concepções que se colocam em jogo na questão.
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Com base no projeto de pesquisa Noema: Percepção e 

Leitura – Núcleo de Pesquisa, Orientação e Acompanhamento do 

Ensino de Linguagem no Ensino Médio, o texto “O professor de 

ensino médio e seu trabalho com a leitura” procura desenvolver 

especificamente três questões: 1) familiaridade com as discussões 

contemporâneas sobre leitura no relato do trabalho desenvolvido; 

2) associação das atividades em leitura com os textos escolares e 

não escolares e 3) recepção do trabalho com a leitura em sala de 

aula por parte do adolescente.

O sétimo e último texto, “Digivolução na sala de aula: as 

abordagens dos animes” faz uma análise de diferentes aspectos 

presentes na Revista Oficial Digimon que aponta para a neces-

sidade da compreensão docente das especificidades deste tipo de 

publicação e de um trabalho pedagógico de formação de leitores 

críticos que concretamente considere a diversidade de textos e o 

universo de leituras do aluno.

Trechos de alguns textos passaram por pequenas adaptações 

tendo em vista a publicação na forma de livro, sem alterações 

substanciais em relação à proposta original. Optamos por manter 

a maior parte das marcas de origem de publicação em anais de 

eventos e/ou periódicos especializados como forma de preservar 

o contexto das condições de produção e divulgação dos trabalhos. 

Esperamos que a ordenação cronológica crescente dos textos 

contribua para a recuperação, ainda que parcial, das problemati-

zações e dos caminhos investigativos trilhados por nós ao longo 

dos últimos 10 anos.

Núbio Delanne Ferraz Mafra
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A LITERATURA DE mASSA COmO 
INICIAÇÃO À LEITURA ADOLESCENTE 1 1

Este trabalho resulta da dissertação “Quando as crises se 

encontram: literatura, prática docente e adolescência”, 

defendida por nós em março de 1996 no Mestrado em 

Educação da Universidade Federal Fluminense (UFF), sob a 

orientação da Profª Drª Glória Pondé.

A idéia inicial fora entender o motivo porque, enquanto 

alunos de 5ª e 6ª séries ainda conseguiam se envolver com ati-

vidades de leitura coordenada por nós, os alunos de 8ª série em 

diante – pretensamente mais críticos – não tinham tanto prazer 

nestas atividades. Partíamos do pressuposto que o mesmo pro-

blema ocorria nas demais escolas. 

Examinando um universo de 8ª série do ensino fundamen-

tal e 1° ano do ensino médio2, a pesquisa de campo apresentou-nos 

uma dimensão bem mais trágica do que supúnhamos empirica-

1 Artigo publicado na 
Contexto & Educação - 
Revista de Educación 
en América Latina Y 

el Caribe Ijuí, v. 11, n. 
33, p. 76-93, jan./mar. 

1997.

2 À época de elaboração 
da pesquisa, estas etapas 

de formação eram de-
nominadas, respectiva-

mente, 1º grau e 2º grau. 
Com a promulgação da 
LDB 9394/96, passou-

se a adotar os termos 
ensino fundamental e 

ensino médio, constantes 
nos textos deste livro.
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mente. Na escola pesquisada, no interior de Minas Gerais, havia 

poucas e esporádicas práticas de leitura, com trechos de texto.

Ao mesmo tempo, independentemente dessa não orde-

nação metodológica da escola para o trabalho de leitura em sala 

de aula, muitos alunos entrevistados disseram consumir uma 

leitura não-oficializada e não-respaldada pela escola: a chamada 

literatura de massa. Ela é um processo de iniciação à leitura, mas 

que a escola, no seu aspecto higienizador da cultura, teima em 

não considerá-la como uma possibilidade de texto.

Esta dupla constatação, esse impasse se configurou para 

nós como a grande tensão conceitual que a literatura atravessa. 

Nossa dissertação não pretendeu propor metodologias. O 

que buscamos foi refletir sobre as próprias condições de leitura 

deste adolescente na escola, como se constitui o adolescente numa 

sociedade onde não se pode mais negar as leis de mercado no que 

diz respeito à produção cultural.

Além da Introdução, o presente trabalho se constitui de 

mais três partes. Na seguinte, busca-se traçar um painel do con-

ceito e das práticas correntes de leitura da literatura na escola. A 

terceira parte analisa a necessidade do diálogo entre diferentes 

formas de texto e o lugar do prazer literário na constituição do 

leitor adolescente. Por fim, nas Considerações Finais, além de uma 

retomada crítica das diferentes etapas deste estudo, sinalizamos 

algumas contribuições que entendemos relevantes para a cons-

trução de uma nova forma de pensar o trabalho com a literatura 

na sala de aula.
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O clássicO ancOradOurO da escOla

Aliteratura são literaturas: esta talvez seja uma das pri-

meiras  constatações a melindrar alguns cânones da

crítica tradicional. Para esta, os limites entre o literário e o 

não-literário já estão perfeitamente delimitados. Sob este ângulo 

de análise, inexistem tensões entre os diferentes textos, eles não 

se relacionam – nega-se a natural intercomunicabilidade existente 

entre eles. No máximo, constata-se um processo de influência 

subordinativa em mão única (BLOOM, 1995).

Ao mesmo tempo, trabalhos como o de Said (1995) 

atestam que parte da crítica especializada já começa a ques-

tionar o conceito de cânone literário. Buscam uma dimensão 

mais plural e menos excludente no trato da produção literária 

em todo o mundo.

Como professores da área, provavelmente às vezes nos 

perguntamos: qual a utilidade das aulas de Literatura? Pergunta 

em tom baixo, envergonhado por não sabermos delimitar o seu 

espaço, porém sempre intuindo a necessidade de sua presença no 

cenário escolar. Permitimo-nos evasivas que vão desde a impor-

tância cultural de se conhecer os diferentes estilos de época até a 

possibilidade de introduzir no adolescente, via aulas de Literatura, 

o gosto pela leitura dos clássicos.

Normalmente, ao se usar o termo literatura, tende-se a 

associá-lo, imediata e exatamente, às obras que marcaram, que 

foram reconhecidas pela crítica especializada, ainda que tardia-

mente: os chamados clássicos. A insinuação anteriormente feita da 

existência de uma pluralidade não nos obriga a um constrangi-

mento cultural em função da associação feita. No máximo somos 



24

Leituras à revelia da escola

levados a reproduzir conceitos herdados de uma tradição escolar 

legitimadora deste discurso tradicional. 

A crítica literária tem se legimitado principalmente no 

espaço escolar ao longo dos anos. “No interior desse processo 

de legitimação, o professor retoma, em seu trabalho pedagógico, 

uma leitura considerada ideal, e que tem como modelo a de um 

crítico” (ORLANDI, 1988, p. 87).

Jobim (1994) constata que este descompasso tem origem 

na estrutura dos cursos de Letras. Para ele 

A própria configuração do curso de Letras – a concepção de 
seu currículo, a sua compartimentalização em disciplinas – é 
fruto de um processo cujas normas nem sempre são visíveis 
para os professores e alunos, até porque usualmente eles se 
deparam com o curso já “pronto”, com uma aparência de 
continuidade e permanência que faz muitas vezes parecer 
normal o que é social. (p. 69)

O ensino de literatura nas escolas de ensino médio vive 

hoje um grande impasse. Herdeiro de uma visão clássica de lite-

ratura, é prisioneiro hoje de um anacronismo que o distancia do 

aluno. A seqüência historicizante dos estilos literários é enfado-

nha: assemelha-se às antigas aulas de História dadas através dos 

apontamentos colhidos juntos às fichas amareladas do professor. 

Ainda que sejam observados desmembramentos futuros, os fatos 

históricos apresentam-se circunscritos a um tempo. A arte expressa 

na literatura, ao contrário, só existe como possibilidade de desco-

lamento de uma contem-poraneidade em que é produzida. Nestes 

termos, as antigas aulas de História pelo menos conseguiam ser 

mais coerentes que as de Literatura atuais. 

Além disso, se observa que estes cursos não se empenham 
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na formulação de um projeto transformador. Na sua omissão, 

que os tornam cúmplices do conservadorismo patrocinado pelas 

classes dominantes, insistem em desprezar a existência em nossa 

sociedade de diferentes formas de expressão oral, além da padrão: 

os chamados dialetos. A maquiagem das diferenças prejudica o 

acesso do aluno à leitura de diferentes formas de texto escrito – 

editoriais, notificações judiciais, receituários, editais e outros –, 

porquanto é negado a ele a interação do seu dialeto não-padrão, 

expressão da sua leitura de mundo, com o dialeto-padrão de 

prestígio, cobrado pelas escolas, ainda que de maneira precária.

Quando teorias sobre as relações entre linguagem e classe 
social são escolhidas para fundamentar e orientar a prática 
pedagógica, a opção que se está fazendo não é apenas uma 
opção técnica, em busca de uma competência que lute 
contra o fracasso na escola, que, na verdade, é o fracasso da 
escola. Faz-se, sobretudo, uma opção política, que expressa 
um compromisso com a luta contra as discriminações e as 
desigualdades sociais (SOARES, 1992).

A peculiar situação da literatura infanto-juvenil serve para 

exemplificar este conflito. Tanto os comentários quanto os silen-

ciamentos apontam para uma atípica estabilidade: sua presença 

é consentida no espaço escolar sem maiores discussões, mas suas 

possibilidades e limitações sequer são avaliadas, quanto mais 

trabalhadas por quase todos os professores.

A literatura infanto-juvenil personifica a parenta distante 

que está de visita em nossa casa já há algum tempo. Se chega, é 

tratada com a deferência e educação que se presta aos estranhos. 

Mesmo assim não é da casa, não sabe onde colocar pés e mãos, 

por onde abrir suas páginas, expor seus sonhos. Se sai, melhor 

ainda; menos trabalho para a escola.
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Esta atípica estabilidade reflete, por sua vez, a dupla face da 

literatura infanto-juvenil enquanto produto cultural. Ao mesmo 

tempo em que se situa como possibilidade artística de criação 

independente, apresenta-se como literatura de massa destinada ao 

consumo do público infantil. Se não é execrada pela escola como 

são “Sabrina” ou “Guia Astral”, leituras tipicamente de massa, não 

se situa também no intocável trono reservado pelos educadores 

aos grandes clássicos da literatura.

Na imposição do hábito que se instaurou especialmente no 
sistema escolar e nas campanhas televisivas, esta não passou 
de modo algum a fazer parte do habitat. Não foi e não é 
costume rotineiro cultivado pelos mais velhos (professores 
e pais em sua maioria) e, por isto, não conseguiu se tornar 
um hábito de fato, pois não fazia parte do fazer e do saber 
que se apresentava à realidade em que se insere a criança em 
formação (TOMASSINI, 1994, p. 54).

Em anacrônica comunhão com beletristas conceitos que 

atribuem à arte literária uma “aura” superior (BENJAMIM, 

1980), as aulas de Literatura têm seguido com a cerimônia de 

um chá acadêmico. 

– Eu prefiro levar um texto. A gente lê e pergunta ao aluno “qual 
a característica que você destaca aqui”. Aí ele vai me falar “essa 
característica aqui é de acordo com a escola ‘tal’”. Às vezes tem 
linguagem inversa – ele logo vai ver que é Romantismo. Tem 
muitas figuras retumbantes – ele logo distingue o Barroco. Às 
vezes o texto do livro é muito grande e eu escolho textos pequenos. 
Soneto é o principal, pois é um texto pequeno e enquadra um 
pensamento ali. (Professor J.)

Alguns jovens já notaram isto. Muitos pressentem. A 

grande maioria detesta. 
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O contato com os adolescentes através dos questionários e 

das entrevistas serviram para destruir alguns preconceitos. As salas 

de professores constantemente repetem, entre outros lamentos, 

um que se espraia pela sociedade: “Esta rapaziada não quer nada 

com leitura”. Poderíamos incluir muitos pais e mesmo professores 

entre estes desinteressados. Até mesmo alguns porta-vozes destas 

reclamações. O fato é que a escola tem sido o último referencial 

de leitura para estes jovens. Justamente aquela que deveria favo-

recer o encontro.

Entregues à própria sorte, pressentem uma necessidade de ler. 

Pressentem, pois reproduzem o senso comum que associa o acesso à 

leitura e escrita com o aumento de possibilidades de ascensão social. 

Gnerre nos previne quanto à inevitável e perversa relação entre lin-

guagem e poder. Para ele, “a linguagem constitui o arame farpado 

mais poderoso para chegar ao poder” (1991, p. 22).

Enquanto que as crianças são mais acessíveis ao material 

escrito (RODRIGUES, 1990) e seu ambiente extra-escolar res-

tringe-se na maioria das vezes à casa em que moram, os jovens, 

para os quais um mundo novo se apresenta a cada dia, associam 

a leitura ao enfado da imposição de algo que crêem anacrônico, 

preenchendo-lhes um tempo que poderia ser usufruído com ocu-

pações compreendidas por eles como mais interessantes. Têm a 

necessidade de se fazerem diferentes, delimitarem o seu momento: 

seu jeito de corpo, trajes, linguajar e ações atestam isto. 

Lajolo (1993) observa que este descaso muitas vezes inco-

moda ao professor porque pode servir como sinalizador de seus 

impasses. À maneira deles, sentem a escola como um espaço im-

portante, mas “dançado”. Um recado para ser lido nas entrelinhas 

de suas gírias e maneirismos adolescentes. Têm lá os seus motivos...
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O maior problema, contudo, foi constatar que não há qual-

quer trabalho com obras literárias dentro das séries pesquisadas. 

O contato com a literatura restringe-se à leitura e interpretação 

de fragmentos de textos retirados dos livros didáticos, ainda assim 

de forma esparsa.

– Os textos que ela leva são os do livro. Poucas vezes ela leva 
outros textos. Outro dia ela levou uma fita, deu uma música. 
Depois ela deu derivação prefixal e sufixal, essas coisas. Aquelas 
coisas doidas dela lá. Tirar coisas do texto, onde está o prefixo 
tal[...] nossa! (Aluna E., 17 anos)

A criticidade própria do adolescente não tem inibido a uti-

lização, por parte do professor, do texto com pretextos meramente 

gramaticais, empobrecendo-o em sua multiplicidade de sentidos. 

Espera-se do docente que, como leitor mais maduro, faça a devida 

mediação entre a leitura e o jovem. “Leitor maduro é aquele para 

quem cada nova leitura desloca e altera o significado de tudo o que 

ele já leu, tornando mais profunda sua compreensão dos livros, 

das gentes e da vida” (LAJOLO, 1993, p. 53).

Oferecidos aos adolescentes, os cursos de ensino médio téc-

nicos ou sem habilitação são constituídos de um imenso número de 

matéria às quais, além disso, se dá destacada ênfase aos conteúdos, 

entendidos no seu aspecto quantitativo. O espaço permitido para 

a leitura, na maioria das vezes restrito às aulas de Português ou 

Literatura, torna-se mecânico, destituído de qualquer criticidade, 

em nome da premência de objetividade e tempo. 

Em Português, a leitura dos textos – via livro didático – 

limita-se à sua interpretação em forma de pergunta e estudo de 

vocabulário. De um lado, simplifica-se a questão intratextual; do 

outro, alija-se a possibilidade de um trabalho intertextual. 
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De acordo com os livros didáticos de Literatura, os estilos 

de época, embora seguindo uma ordem cronológica, são meras 

formalizações para facilitar a exposição. Seus autores buscam 

“romper a barreira das datas e do conhecimento fragmentário 

e estanque” (NICOLA, 1989, p. 3). Assume-se a existência de 

uma cerca e a vontade de rompê-la. Não seria mais natural que 

ela nem existisse? 

Tal postura está eivada de oportunismos; entre repro-

duzir antigos modelos ou apresentar novas propostas, opta-se 

pelo meio termo, o muro tão imobilizante para nossas ações, 

mas que não nos compromete demais. Os moleques que nele 

trepam bem o sabem: não se anda sobre ele sem correr riscos. 

Pior do que à margem, tal opção coloca a literatura na posição 

burocrática de mais um conhecimento a ser contabilizado. A 

partir de um discurso de roupagem progressista, acomodam-se 

os interesses mais diferentes.

Os estilos de época não definem o fazer literário de forma 

tão autoritária e soberana. Mas os livros didáticos, ainda que 

afirmem buscar o contrário, acabam por dar um caráter asséptico 

à literatura, um fóssil limpo, pronto à análise conjuntural e às 

famigeradas dissecações dos críticos especializados, que definem 

o que foi dito, como e por quê. O autor, o texto, o leitor – suas 

relações –, acabam ficando esquecidos na pressa de estocar os 

alunos, também um leitor em potencial, com informações para 

aquele concurso, para o vestibular que já está chegando. 

Se um Machado de Assis, no instante de uma de suas 

criações, soubesse da forma reducionista com que seria abordado 

pelos manuais de literatura de ensino médio, talvez até perdesse 

a inspiração, desistindo de escrever; a mocinha que sinceramente 



30

Leituras à revelia da escola

suspirou diante de um romance de José de Alencar enrubesceria 

de vergonha ao se ver socialmente qualificada de forma tão ge-

neralizante. Os alunos, equipados de luvas e máscaras para evitar 

contaminações de ambas as partes, são convidados a conhecer 

aquele belo espécime em exposição – o clássico.

Em linhas gerais, as entrevistas com os professores e a 

observação das aulas serviram para confirmar a confusão instau-

rada quando o assunto é literatura. A opção de trabalho transita 

de preconceitos excludentes em relação às diferentes formas de 

literatura até uma ação pretensamente plural e aglutinadora das 

diferentes tendências que esconde uma ausência de metodologia 

de trabalho. 

O prazer nO diálOgO das frOntei-
ras

Atensão constante entre textos literários e adolescentes tem 

se constituído de silêncios. Textos jazem em seus períodos 

literários, adolescentes rebelam ou se abatem perante a possi-

bilidade de interação com os textos, leitores “menores” que se 

vêem. A escola, cena e pretendida mediação deste embate, apenas 

assiste a tudo, distante de novos pensares, reproduzindo modelos 

historicizantes e beletristas que se sucedem como páginas viradas.

Acreditamos ser este um eixo relevante da pesquisa a ser 

explorado, por permitir captar o processo de leitura que se estabe-

lece a partir da fusão de horizontes, sem cair nas teias positivistas 

da crença de uma inter-relação ideal. Esta pretensa fusão se faz 
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heterogênea e até mesmo incoerente – o que se observa nela 

são efeitos de sentido entre leitor e obra, marcas do texto e suas 

propriedades.

A própria linguagem constitutiva da literatura abre para 

esta tensão. A escolha de se trabalhar com a literatura reside justa-

mente nesta possibilidade que ela tem de ser o espaço constitutivo 

de diferentes vozes. O autor e o leitor, com suas respectivas tra-

jetórias, confundem-se neste processo. Este é o autor no instante 

de recriação do texto que faz a partir da sua leitura; aquele é leitor 

quando se entende a escrita como a concretização de um diálogo 

anterior de leituras e experiências por ele vividas anteriormente.3 

Conceituar literatura implica pois, para nós, colocá-la sob 

tensão. Tensão que não desestabiliza o ato criador do artista nem 

serve obrigatoriamente de confronto à crítica literária. Interessa-

nos prioritariamente a tensão referencialmente situada no espaço 

escolar, cúmplice desta tradição. Sabedores desta cumplicidade, 

faz-se necessário traçar o desenho teórico deste embate.

O exame do movimento teórico desta tensão que fazemos 

implica sacudir algumas puras certezas confortavelmente insta-

ladas na Teoria da Literatura. Não no sentido de destruí-la, mas 

de introduzir novos referenciais de análise.

Ainda que tentássemos sua destruição, seria uma empreitada 

infrutífera na sua origem, pois partimos do princípio que seu objeto 

de teorização, a Literatura, não se prende a um único referencial.

A constatação de sua pluralidade na verdade não coloca 

a literatura aprioristicamente sob o risco da fragmentação. Ao 

contrário, possibilita pensar-se como unidade vista sob a ótica 

bakhtiniana:

3 Bakhtin (1981), com 
propriedade, chama a 
todo este processo de 

polifônico e o aplica na 
análise da contribuição 

de Dostoévski à literatu-
ra moderna.
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Não há território interior no domínio cultural: ele está in-
teiramente situado sobre fronteiras, fronteiras que passam 
por todo lugar, através de cada momento seu, e a unidade 
sistemática da cultura se estende aos átomos da vida cultural, 
como o sol se reflete em cada gota. Todo ato cultural vive por 
essência sobre fronteiras: nisso está sua seriedade e importân-
cia; abstraído da fronteira, ele perde terreno, torna-se vazio, 
pretensioso, degenera e morre. (BAKHTIN, 1988, p. 29)

Sem necessariamente descaracterizar suas fronteiras, haja 

vista vivermos em uma sociedade de classes, diferentes formas 

de fazer literário se entrecruzam, se iluminam mutuamente, se 

mesclam. Esta seria outra constatação na tentativa de se relativizar 

os limites instaurados pela literatura erudita.

As aulas de Literatura insistem em enquadrar em suas de-

vidas escolas ou correntes literárias os textos, podando suas asas 

para o vôo artístico que desconhece fronteiras. Não consideram, 

até mesmo por desconhecimento da parte do corpo docente, 

importantes contribuições teóricas da Estética da Recepção.

Desenvolvido por Hans-Robert Jauss, este estudo sobre 

a história da literatura centrado no impacto do texto sobre o 

receptor-leitor se desenvolveu em fins dos anos 60. Contudo, só 

no início da década de 80 chegou à discussão acadêmica brasileira 

(ZILBERMAN, 1989).

O incondicional acesso à leitura tem, sem dúvida, gerado 

deturpações. Com base na interpretação cega de conceitos conso-

lidados se tem cometido inconseqüências. “O interesse do aluno 

deve ser respeitado” – de que interesse se fala? do seu interesse 

imediato ou daquele que o projeto pedagógico deve vislumbrar 

a médio e longo prazo? “A escola deve promover o prazer pela 

leitura”- de que prazer se fala? do sinônimo de pura satisfação ou 
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daquele que problematiza, instabiliza o leitor? a leitura é somen-

te sinônimo de prazer ou pode, muitas vezes, ser também suor, 

esforço? São reflexões que sinalizam a necessidade de se repensar 

teorias e práticas em leituras. Principalmente levando-se em conta 

diversas e não excludentes formas de prazer que diferentes leituras 

e textos podem proporcionar (BARTHES, 1987).

Em oposição a este prazer, o que a escola tem oferecido? O 

caminho das leituras institucionalmente aceitas por ela. O termo 

Instituição nos transmite a idéia de fechamento, tradição. Na 

verdade, no que tange à definição do que possua valor literário, 

os caminhos da escola têm sido construídos de forma bem mais 

tortuosa. A utilização de tal termo vem no sentido de reforçar o 

locus de sedimentação de uma ideologia.

– O aluno detesta porque ele não tem conhecimento. Você 
dá “Os Lusíadas”, ele vai achar horrível. Se eles gostassem de 
estudar, teriam uma aula de Geografia n’ “Os Lusíadas”. Mas 
geralmente, o aluno não se aprofunda. Ele não está à altura de 
entender. Você só gosta daquilo que você entende (Professor J.)

No ensino médio, oferecem-se os clássicos; no fundamental 

se oferece a literatura infanto-juvenil. Isto quando oferecem. Na 

escola pesquisada, por seu turno, não se oferece nada. Fiquemos 

por hora com a realidade pretensamente cor-de-rosa e observe-

mos como uma tonalidade agradável pode muitas vezes ocultar, 

até por desconhecimento de quem a pinta, matizes muito mais 

contraditórios. Ocorre que tais oferecimentos se apresentam 

descompassados entre si.

Em que se constitui o prazer? Em que circunstâncias ele 

se constrói nos dias de hoje? A “desauratização” da obra de arte 

proposta por Benjamim (1980) é o ponto de partida para que 
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tracemos um redesenho do prazer. Para o autor, num mundo de 

possibilidades infinitas de reprodução da obra artística, a mesma 

passa a perder o seu caráter único de objeto de culto. A perda 

deste poder encontra-se diretamente relacionada a uma maior 

popularização deste mesmo culto. Uma possível reificação gerada 

por esta popularização se vê amenizada em função da possibilidade 

revolucionária que se entende abrir. 

Quando surgiu a primeira técnica de reprodução verdadei-
ramente revolucionária – a fotografia, que é contemporânea 
dos primórdios do socialismo – os artistas pressentiram a 
aproximação de uma crise que ninguém – cem anos depois 
– poderá negar. Eles reagiram, professando “a arte pela arte” 
[...]. Mas, desde que o critério de autenticidade não é mais 
aplicável à produção artística, toda a função da arte fica 
subvertida. Em lugar de se basear sobre o ritual, ela se funda, 
doravante, sobre uma nova forma de práxis: a política. (p. 11)

A ampliação do acesso ao prazer necessita se ver justificada. 

É tradição associar-se o acesso, o sucesso de uma produção artística 

junto ao grande público a uma forma de prazer menor, menos 

qualificado. Doces finos seriam para o deleite de poucos privile-

giados. Benjamim captura bem a dimensão ideológica subjacente 

ao culto do artístico. Neste sentido, é grande sua contribuição no 

sentido de desmitificar os prazeres populares, alçando-os a um 

novo estatuto, mais nobre e revolucionário. 

Ao relacionar esta forma de prazer à possibilidade de transfor-

mação social, o autor busca repensar o conceito de prazer artístico, 

mas mantém a diferenciação. Para ele, a popularização gera uma 

forma de cultuação nova e importante, mas diferenciada das formas 

de prazer já referendadas pela crítica. Interessa-nos muito menos esta 

dimensão de revolução das massas através do acesso à arte e muito 
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mais a possibilidade que se abre da construção de um novo conceito 

de prazer.

Nos dias de hoje, onde a ação revolucionária se constrói 

paulatinamente, nas pequenas ações do dia-a-dia, os meios de 

comunicação popularizaram a produção artística numa dimensão 

talvez jamais pensada antes por qualquer teórico da primeira me-

tade deste século. Porém isto não representou nenhuma grande 

revolução das massas a partir da esperada “politização da arte” 

pensada por Benjamim.

Ao invés de estrututar uma nova ordem, o prazer, a partir de 

Barthes se vê muito mais pacificador dos sentidos. Neste cenário, 

o semiólogo francês introduz um conceito complementar ao de 

prazer: o de fruição.

Texto de prazer: aquele que contenta, enche, [...] que vem da 
cultura, não rompe com ela, está ligado a uma prática confor-
tável de leitura. Texto de fruição: aquele que põe em estado 
de perda, aquele que desconforta [...], faz entrar em crise 
sua relação com a linguagem. (BARTHES, 1987, p. 21-22)

Eco chamaria a estes tipos de textos, respectivamente, de 

paraliteratura e literatura, no caso levando em conta a satisfação 

de um horizonte de expectativas, conceito oriundo da Estética da 

Recepção. 

Paraliteratura somos no momento em que a obra é pro-
duzida para satisfazer um horizonte de expectativas bem 
definido e livre de surpresas; mas literatura nos tornamos 

no momento em que determinada releitura põe em evidên-
cia características do texto que não podem ser reduzidas a 
pura confecção gastronômica, e estas características estão ali, 
mesmo que o autor não tenha consciência delas [...]. (1989, 
p. 107)
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Nestes termos vê a obra com dois tipos de leitor: no caso 

da paraliteratura, apresenta-se como vítima das próprias tramas 

enunciativas, seu horizonte de expectativas é previsível; já o leitor 

de literatura é capaz de rir das próprias artimanhas que o texto 

tenha preparado para ele, o estado de fruição instaura a crise com 

a linguagem referida acima por Barthes.

O leitor adolescente carrega sua história de leituras, possui 

também o seu horizonte de expectativas em relação ao texto. Ainda 

que sejam poucos, estes jovens vivenciam o prazer barthesiano de 

leitura; estes textos satisfazem os seus interesses.

“- É... Eu gosto de filme de suspense. Mas livro de suspense 

eu nunca peguei. Agora, ‘esses romances’ a gente começa a ler e não 

dá vontade de parar, não.” (Aluna K., 14 anos). Romances “des-

ses”, como “Júlia” ou “Sabrina”, caminham em direção à trilogia 

observada para as antigas fotonovelas, uma das representantes da 

literatura de massa: relação amorosa, obstáculos e, finalmente, a 

reestruturação da vida através do clássico “final feliz” (BUITO-

NI, 1984). Este lado reformador é próprio da cultura de massa 

e responde aos anseios de emoções sem riscos das moças que 

consomem estes herdeiros dos antigos folhetins.

cOnsiderações finais

Aeducação do jovem vem sendo entendida como uma

fase entre parênteses, completamente deslocada do

mundo real. Particularmente em relação ao trabalho com 

a literatura, ainda se reproduz a visão aurática da arte pré-moder-

nista que não pode ser consumida e reproduzida, mas cultuada 

em museus e salões da elite. 
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As grandes produções literárias de todos os tempos 

fazem parte dos programas de Literatura na escola, mas a prá-

tica docente as tem mantido a uma regulamentar distância do 

adolescente. A postura conservadora na maioria das vezes se 

estabelece na própria formação acadêmica do professor, pelo 

desconhecimento de outros caminhos, adiando-se um encontro 

que jamais se realizará. 

Nada mais coerente numa sociedade em que a pressa 

produz a fragmentação. O praticismo aponta para a otimização 

das ações. Qualidade total, diriam os empresários. A mistura de 

termos e áreas não é acidental. A mercantilização do saber em suas 

diferentes áreas é o motor de tais procedimentos.

Por outro lado, o espaço de sobrevivência do escritor 

não pode hoje menosprezar o mercado. A maioria trabalha para 

diferentes veículos como televisão ou jornais sem que, necessa-

riamente, se vejam agredidos em suas convicções.

Mas a escola pública não tem tido tempo para divagações. 

Prepara-se um técnico em contabilidade aqui, aborta-se um leitor 

crítico ali e a sociedade iletrada agradece. Todavia, há vidas tecendo 

estes encontros silenciados. Delas falam as literaturas.

O que importa hoje é  conhecer . Mas o processo de co-

nhecimento parte da óbvia premissa denominada vontade. E, no 

caso da literatura, tais aspectos caminham mais próximos ainda. 

O contato com a obra literária é misto de conhecimento e paixão. 

Neste sentido, não se deveria “ensinar” Literatura na escola, pois 

esta não se presta a formações conteudísticas. “O verbo ler não 

suporta o imperativo. Aversão que partilha com alguns outros: o 

verbo “amar”... o verbo “sonhar”[...]” (PENNAC, 1995, p. 13). 

Não se informa; se vivencia, compartilhando. 
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A própria estruturação da escola precisa ser repensada. O 

projeto maior de  leiturização proposto por Foucambert (1994) 

entende a biblioteca como o eixo aglutinador de toda a ação peda-

gógica da escola. Mas uma biblioteca renovada aberta ao diálogo 

crítico com a contemporaneidade que constitui o aluno-leitor.

Neste espaço, o trabalho com a literatura cresceria se en-

tendido como um processo que, naturalmente, não começa do 

nada. A literatura de massa, constitutiva da história de leituras 

daquele adolescente, tem sido o seu ponto de partida, a sua ini-

ciação, ainda que solitária. Desconsiderar este fato da forma em 

que a escola tem procedido só serve para abortar futuros leitores 

mais experientes. A escola, sem condições de prefigurar o que 

será o homem de amanhã, tem, segundo Foucambert, trabalhado 

diligentemente para construir o homem de ontem.

A contribuição do nosso trabalho para a discussão a res-

peito da leitura de literatura na escola é trazer a discussão teórica 

das diferentes concepções de leitor e de Literatura, no sentido 

de buscar uma nova conceituação de Literatura e de leitura que 

levem em conta o trabalho em sala de aula.

Até então, os estudos desenvolvidos têm tratado pontual-

mente do assunto, seja através da literatura de massa (ZILBER-

MAN, 1987), seja através da literatura infanto-juvenil (TOMAS-

SINI, 1994). Busca-se articular todos estes conceitos, este novo 

olhar, partindo do leitor adolescente, abrindo para, quem sabe, 

uma posterior discussão sobre novas metodologias para o trabalho 

com a leitura da literatura.

Poder-se-ia questionar se a literatura de massa deveria ou 

não ser bem recebida nos salões da literatura canônica. A opção 

do tratamento independe, contudo, da permissão de deixá-la 



39

A literatura de massa como iniciação à leitura adolescente

entrar. “Suja”, ela já adentrou o recinto. Mais do que isso, ela 

já se incorporou ao ambiente, é conhecida e, em muitos casos, 

íntima da grande maioria. Mas continua-se a não reconhecer sua 

presença, em nome da higiene e da saúde do ambiente.

Ao negar ou ignorar monarquicamente a possibilidade 

de leitura que o jovem traz para a escola, a escola não contribui 

para solidificar este processo. O corte na base destas leituras de 

iniciação, que poderiam estar delineando mais tarde um leitor mais 

crítico mais articulado com outras formas de leitura, tem sido, no 

nosso entender, um dos grandes fatores a gerar este desinteresse.

O docente renovado necessita reconsiderar teoricamente 

a conceituação de Literatura, despindo-se de preconceitos oriun-

dos da “tradição”. A sua prática, nestes termos, deve procurar 

enxergar o adolescente como um leitor que tem vindo para a 

escola com a sua própria trajetória de leitura alinhavada. E que 

esta trajetória permanecerá sendo encerrada prematuramente 

enquanto não passar a fazer parte dos programas de Literatura, 

a partir de um trabalho de mediação crítica e dialógica por parte 

do professor.
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O PROfESSOR SE PERDE A fACE 1 

1 Artigo publicado na 
revista Olhar de pro-

fessor, Ponta Grossa, v. 
1, n. 1, p. 25-28, out. 

1998. 

Texto originalmente 
apresentado na mesa-re-
donda “Prática de Leitu-
ra e Produção de Textos 

na Escola, durante o 
Encontro de Professores 
de Língua Portuguesa e 
Literatura com Alunos 
do Curso de Letras da 

UEPG, ocorrido em 
Ponta Grossa (PR), 

no dia 29 de junho de 
1998.

Omemorialista Pedro Nava acreditava ser a experiên-

cia igual aos faróis invertidos de um carro – só ser

viriam para iluminar o que já passou. De certa forma, 

como ele, encaro com certo desconforto a situação de tentar 

transmitir minha experiência para vocês. A princípio, minha 

vivência no magistério reveste-se de determinadas particularida-

des que talvez não preencham meio página de um romance de 

quinta categoria.

Sem serem desprezíveis – odeio as falsas modéstias –, mi-

nhas experiências são fotografias de um homem comum, professor 

comum, que gosta de um bom dedo de prosa. Seja ela com um 

colega de trabalho, um aluno ou um companheiro de copo.

Mesmo tendo trabalhado durante 12 anos como professor 

de Língua Portuguesa e Literatura no ensino fundamental e mé-

2
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dio, em escolas públicas ou particulares, acredito que o principal 

motivo do convite para esta mesa tenha surgido por ter trabalhado 

em duas realidades bastante distantes para a maioria dos presentes: 

Minas Gerais e Rio de Janeiro.

Meus três meses de Paraná já me permitem afirmar que 

as realidades de Minas e do Rio talvez sejam distantes, mas não 

tão diferentes das observadas aqui. Igualá-las seria, todavia, um 

risco e uma precariedade. Obviamente há diferenças entre os três 

Estados, mas minhas colocações buscarão enfatizar um aspecto 

que é comum a todos eles e, em termos gerais, à educação, porque 

fala de uma angústia (dentre muitas) do acadêmico em final de 

curso. Afinal, ainda vale a pena ser professor?

*****

A desvalorização do papel do professor tem levado à sua 

crescente proletarização. Como o operário que aperta um parafuso 

mecanicamente todos os dias, aqui entendemos como proletário 

aquele que não detém o controle sobre o que produz, transfor-

mando-se num mero reprodutor.

Muito se discute acerca dos fatores conjunturais que têm 

favorecido esta proletarização. Partindo-se da formação social e 

política dos professores, é possível classificar um segmento como 

atuando no magistério por opção; outro, por falta de opção; e 

um terceiro, por falta do que fazer. Os primeiros são cada vez 

mais raros...

Geraldi, discutindo a proletarização do magistério sob a 

ótica de diferentes relações de trabalho, afirma que

Ao diplomar seus professores, dando-os como habilitados 
(penso aqui naqueles com formação universitária), o sistema 
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lhes diz que são profissionais. Depois, contrata-os e trata-os 
como não profissionais ao longo do exercício do magisté-
rio. E faz isso de vários modos: por uma relação em que os 
direitos do trabalhador não são respeitados; por condições 
de trabalho que não lhe dão sequer espaço físico para con-
tinuarem estudando, etc. (1991, p. XIX)

Pretende-se abordar esta crescente desvalorização levando 

em conta a particularidade teórico-prática do professor. É um 

mero recorte na abordagem para fins de exposição que ao final, 

com certeza, será enriquecido com as observações e questio-

namentos dos presentes. O educador não será aqui analisado 

como vítima dos mandos e desmandos do poder, mas como 

um profissional que, em muitos casos, mais inconsciente do 

que conscientemente, tem  se proletarizado  a partir de suas 

ações e concepções.

Esta autoproletarização, neste caso, não está vinculada 

diretamente à sua origem social, mas à sua postura pessoal e 

profissional. Alguns sinais acabam por evidenciar esta postura.

Talvez o principal deles seja a desvinculação da ação peda-

gógica em relação à ação política. Ora, o ato pedagógico é uma 

ação política e o professor precisa estar ciente deste fato. O discurso 

da neutralidade da ação pedagógica é a máscara do reprodutivis-

mo não compromissado com a transformação. Ingenuamente ou 

não, este discurso acaba por fazer o jogo político dos que detém 

e trabalham o poder de forma conservadora. É uma concepção 

vinculada ao positivismo acreditar-se no intelectual como uma 

entidade acima e à parte de qualquer questão mundana. Ninguém 

fica em cima do muro no magistério, ainda que acredite nisto.

Se evitamos o formalismo de tratar o técnico e o político 

como segmentos estanques e separados, mais uma vez a questão 
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da capacitação profissional do professor e sua formação cultural 

mais ampla se colocam com grande relevância. Para a tarefa de 

ser um dos agentes de mudança da escola e da prática pedagógica 

visando a torná-la mais adequada às crianças que até hoje vêm 

sendo vítimas do fracasso escolar, o “saber fazer técnico”  constitui 

condição necessária para a base do “querer político”, ainda que a 

dimensão política da tarefa não seja percebida como tal (MELLO, 

1988, p. 141).

Este saber fazer técnico como ferramenta para a transfor-

mação política está diretamente ligado à formação acadêmica e 

cultural do professor. Porém não deve ser compreendido como 

o mero acúmulo de conhecimentos, mas também, e princi-

palmente, pela capacidade de articular estes conhecimentos a 

partir de uma metodologia participativa e transformadora do 

indivíduo e do mundo.

Outro sinal da autoproletarização do professor ocorre mui-

tas vezes na própria relação mantida com o aluno. Muitas vezes 

inseguro de sua formação, o educador substitui a competência 

técnica pelos arroubos do sentimento.

Ao invés de buscar as soluções de eventuais impasses através 

de recursos teóricos e metodológicos de sua disciplina, o professor 

resvala no sentimentalismo. Ora os alunos, mesmo estando a 

ponto de serem reprovados, são, apesar de tudo, umas gracinhas; 

ora eles são a própria encarnação do mal e, como tal, deveriam 

arder nas chamas do inferno...

Como transformar seus alunos, se ele não consegue nem 

assumir a necessidade de transformar suas aulas? Se um dia ele 

conseguisse assumir esta necessidade de transformação, será que 

se veria em condições de efetuá-la?
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[...] no que se refere à prática docente, suponho que o despre-
paro e a insegurança técnica estão na raiz da dissimulação, da 
estratégia de culpar a vítima e ao mesmo tempo amá-la sem 
nada poder fazer de objetivo para evitar-lhe o fracasso. Uma 
melhor capacitação profissional do professor permitiria, no 
mínimo, eliminar essa hipótese. Sem ela, pouco se pode 
afirmar com segurança acerca de sua disponibilidade e von-
tade política para mudar a escola (MELLO, 1998, p. 146).

Um último aspecto aqui abordado refere-se à utilização 

do livro didático. Este vem cada vez mais assumindo a regência 

de classe, no lugar do professor – mero executor das ordens do 

livro. Como um operário frente a um manual de instruções da 

máquina com a qual vai trabalhar, o professor muitas vezes tem se 

alienado da necessidade de produzir a sua aula, de impor-se como 

individualidade, como ser humano marcado por uma trajetória 

que pode e precisa ser compartilhada com seus alunos.

Sabemos que o ideal seria que ganhássemos bem para que 

tivéssemos tempo suficiente de planejar nossas próprias aulas. Mas 

não se trata aqui de desqualificar a presença do livro didático em 

sala de aula. A questão fundamental é a forma de utilização que se 

dá aos recursos didáticos. Há aulas profundamente interessantes 

e provocativas, tendo por base o livro didático, assim como há 

outras absolutamente originais quanto ao material utilizado, mas 

medíocres na sua execução e resultado final.

A massificação do ensino, a partir da década de 70, tem 

trazido para a sala de aula professores também oriundos dos seg-

mentos populares, dentre os quais me incluo. Sou o sexto filho 

de um ferroviário. Minha origem provavelmente não é diferente 

da maioria dos aqui presentes.

Este dado pode ser positivo ou negativo. Depende de 
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nós. A escola constitui-se tradicionalmente como um espaço de 

transmissão de saberes, cenário de reprodução dos valores da classe 

dominante. Cabe a nós transformá-la no espaço da modificação. 

No caso da escola pública, mais do que uma necessidade, é uma 

obrigação ética e política de todos.

Na construção deste projeto, um caminho é fundamental. 

A constituição por parte do professor de uma identidade profis-

sional, ainda que a despeito de toda a “normatização gerencial 

pedagógica” (GIROUX, 1992) que tem buscado padronizar o en-

sino, instrumentalizando o professor e descaracterizando o aluno.

A resposta que se deva dar a este estado de coisas é buscar-

mos a construção de nosso caminho. Responder ao imobilismo 

com movimento. No lugar da massificação, o respeito à indivi-

dualidade sustentada no diálogo com nossos pares e ímpares. Um 

diálogo que subentenda atualização crítica constante, seja ela em 

forma de cursos, discussão com grupos de trabalho, leitura de 

jornais e revistas, dentre outros. Fazermos cada um a revolução 

cotidiana, oculta e silenciosa, construída nas poéticas asperezas 

da sala de aula.
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LITERATURA DENTRO, 
fORA E À REVELIA DA ESCOLA1 

Conceitos, modismos, inter-relações se multiplicam na 

exata proporção em que se esfacelam. A ânsia da bus-ca 

encontra terreno fértil em nossos dias, ainda que se rode 

muitas vezes em volta do próprio rabo. Na sua fragmentação e 

incompletude, o mundo de hoje se torna infinitamente mais 

atraente que a escola para uma faixa etária muitas vezes em busca 

de algo que represente a transgressão perante o instituído. Mesmo 

con traditório, se projetando e se (re)construindo em meio a um 

tempo interior turbulento, o jovem interage com seu tempo, 

responde positivamente aos seus fascínios e, tropega mente, ainda 

assim caminha na leitura dos seus signos de contemporaneidade. 

A escola, contudo, não tem marcado encontro com esse 

mundo. Tem se pensado, isto sim, redentora dele mas, na pretensa 

superioridade “daquele que guia”, não se vê dando a sua contri-

buição no desvelamento e interpretação mais crítica das diferentes 

3

 1 Artigo publicado na 
revista Leitura: teoria & 

prática, Campinas, v. 
18, n. 33, p. 29-34, jun. 

1999.
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formas de linguagem com as quais o jovem mantém contato nos 

dias de hoje. Enfim, não tem auxiliado numa releitura menos 

trôpega do mundo com o adolescente. Não tem permitido ao 

jovem trafegar pelo caos de um mundo fragmentado e relativi-

zado, na busca de uma síntese própria, ainda que não definitiva. 

Vê-se assim dificultada a forma ção de sujeitos mais críticos e, 

conseqüentemente, do sujeito-leitor. 

Neste cenário, a literatura mais elaborada, representada 

pelos clássicos e por auto res contemporâneos de reconhecida 

competência pela crítica especializada, é estranha aos alunos ado-

lescentes: ora são inovadoras e radicais desconstruções de estilos 

tradici onais, ainda herméticas demais para alguém não sintoni-

zado com novas formas de lin guagem; ou se apresentam como 

representação de uma época passada, encasteladas nos famigerados  

períodos literários, com vocabulários e contextos históricos vistos 

como anacrônicos e também ultrapassados. Em ambos os casos, 

a tônica é a rejeição. 

– Eu olhei, mas não comecei a ler “Memórias póstumas de Brás 
Cubas”. Eu notei que era do mesmo autor de “Dom Casmurro” 
e pulei fora. (Aluna F., 16 anos)
– “Escrava Isaura”, “Triste fim de Policarpo Quaresma”, “O 
Alie nista”[...] nossa! Não é uma coisa que te motiva, uma his-
tória muito parada, não tem mudança. (Aluno R., 15 anos). 
(MAFRA, 1996, p. 101-102)2 

Isto não significa que o termo clássico seja estranho aos 

ouvidos de alguns.

– São os belíssimos livros. (Aluna E., 17 anos)
– Os livros mais chatos que já ouvi falar. (Aluno R., 15 anos)
– Eu acho que são os romances franceses etc. (Aluna F., 16 anos)

2 Trechos de entrevistas 
feitas com alunos do 1º 
ano do ensino médio de 
escola pública no Estado 
de Minas Gerais.
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– Livro que faz muito sucesso, livro de ouro. Eu tirei isso porque 
a gente tá fazendo uma matéria: “Época de Ouro” – época 
de muito sucesso da música. Então[...] (Aluna N., 15 anos). 
(MAFRA, 1996, p. 102)

Mais do que o inusitado aparente, tais definições nos 

remetem à imagem de literá rio que é passada nas salas de aula. 

Distante do diálogo crítico com as demais formas de literatura 

consumidas por adolescentes, tidas como subliteratura, a escola 

não resolve seus impasses, distanciando-se e distanciando também 

o aluno dos clássi cos. Sob o escudo de aspectos como vocabulário, 

estilo e contextualização, jaz a refle xão do autor sobre o mundo, 

prenhe de significações intocadas por mãos adolescentes.

O conceito de literatura veiculado nas aulas, predonde-

rantemente as de ensino médio, é muito vinculado à noção de 

cânone, patrimônio a ser passado de geração a geração. As obras 

circunscrevem-se aos períodos literários e sua interpretação é 

oficial, dada pelo crítico autorizado a entender por nós, meros 

receptores de digressões estético-filosófi cas. Tem sido possível fazer 

uma análise crítica de uma obra a partir do domínio estrutural 

de certos conceitos da teoria da literatura, sem se ter lido uma 

única linha que seja. 

A educação escolar, ao insistir na sobrevivência de um 

antigo universo, marcado pela tradição do definível e do presu-

mível3 , vê-se alheia ou atônita com seus descom passos perante as 

novas questões que as linguagens têm proposto e imposto, através 

de uma metalinguagem – contenta-se com “o discurso sobre o 

discurso” (LEFEBVRE, 1991, p. 144).

As aulas de literatura em turmas de ensino médio vivem 

um impasse entre o beletrismo distanciado da realidade do aluno 

3 Diferentes autores, ao 
traçarem um histórico 
da educação no Brasil 

nos últimos tempos, 
têm assinalado as diver-

sas formas de incorpora-
ção do tradicionalismo. 
Seja através das dificul-

dades e armadilhas de 
se lidar com o poder 
inerente ao processo 

educacional (GNER-
RE, 1991) ou, numa 
tentativa mais atual e 

pretensamente transfor-
madora, pela catequese 

modernizante feita com 
os recursos da mídia 

(MAGNANI, 1989).
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e o praticismo reducionista imposto pela presença do vestibular 

(ZILBERMAN, 1991), onde ainda imperam a periodização lite-

rária. Conhe cendo-se as características de cada período literário, 

é possível adaptar seus moldes aos mais diferentes textos.

Bloom acredita na hegemonia da literatura clássica quando 

compreende que há uma grande cadeia de influências a construir a 

história da literatura. Para ele, o escritor se forma na desconstrução 

ou reconstrução de seus precursores. O texto seria uma constante 

reescritura que parte da eleição de outros textos, formando-se 

assim o cânone (BLOOM, 1995).

Opositivamente, Edward Said entende que, no lugar de 

“influências”, o que se ob serva são “contaminações”.

“Contaminação” não é uma boa palavra, mas uma certa 
idéia da li teratura e, na verdade, de toda a cultura como algo 
híbrido (no sen tido complexo que Homi Bhabha atribui à 
palavra) e emaranhado ou entrelaçado, sobreposto, com 
elementos habitualmente conside rados estranhos – tal me 
parece ser a idéia essencial para a realidade revolucionária 
de hoje, na qual as lutas do mundo secular dão forma, de 
maneira muito mais instigante, aos textos que lemos e es-
crevemos. (1995, p. 389)

Neste sentido, Said defende o multiculturalismo como 

forma de resistência às concepções canônicas de literatura. Ainda 

que sua discussão se situe no espaço acadê mico e na formação 

cultural norte-americana, não fica invalidado o espaço que se abre 

para embates mais próximos da nossa realidade. Compreendemos 

que o cânone suben tende uma subordinação que não se impõe 

aos tempos atuais. 

Bloom acerta quando enxerga na escritura uma forma de 

reescritura, mas as vozes que inspiram esta escritura são paralelas, 
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coordenadas ao próprio ato. A eleição por ele advogada não im-

põe a submissão e o silenciamento do novo texto que está sendo 

produzido. Este emerge como uma outra fala que não pode ser 

aprioristicamente des prezada. Nestes moldes, a definição do que 

deve ou não deve ser lido carrega sempre o fardo de, ao legitimar 

determinados textos, marginalizar outros. 

Os limites que separam a literatura clássica da literatura de 

massa são bem mais fluidos do que se poderia imaginar. As leis 

de mercado afetam a todos, ainda que dife rentemente. A gênese 

da formação de uma literatura mais genuinamente brasileira 

atesta isso.

O conceito clássico para a literatura remonta no Brasil a 

períodos históricos onde o acesso às letras era privilégio de uma 

minoria. Em meados do século XIX, o público leitor, pequeno mas 

certo, possuía de certa forma um perfil bastante uniforme. O escri tor 

e a editora já tinham a segurança de que a publicação atingiria suas 

finalidades: prestígio para o autor e lucros para o editor

Para os novos talentos, ainda não respaldados pelo suces-

so de público, o teste vi nha por meio do folhetim, exercício de 

competência para os vôos mais altos propiciados pelo romance. 

Segundo Meyer e Dias (1984), a capacidade de prender 

os leitores ao longo das histórias de intensa ação, publicadas 

seqüencialmente pelos jornais, juntamente com a possibilidade 

de conquista de novos leitores, definia o talento do escritor de 

folhetins. Esta capacidade estava principalmente vinculada à sua 

maestria no corte dos capítulos. Um corte bem feito era a garantia 

da continuação dos leitores, com a conseqüente tira gem do jornal 

já garantida.
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Importantíssimo constatar que, contemporânea do roman-

ce, a literatura folheti nesca aponta para um estágio de literatura já 

com preocupações de mercado. A grande maioria dos romancistas 

famosos, que chegaram a produzir os chamados clássicos da litera-

tura, a partir do advento do Romantismo, passaram a testar sua 

produção em prosa através de folhetins, dada a maior facilidade 

econômica oferecida pelo jornal em comparação com a editora. 

O sucesso do folhetim é que lhe abriria, quem sabe, a porta para 

a publicação em forma de romance. 

A história de leitura dos alunos compreendem folhetins 

modernos  e tantas ou tras produções do gênero. A escola, en-

quanto espaço mediador entre o jovem e as dife rentes formas 

de literatura, muitas vezes trabalha o aluno como tábula rasa. 

No pro cesso de aprendizagem, devemos assumir o fato de que 

nem o professor atingiu o ápice do conhecimento, nem o aluno 

é totalmente despido de informações. A ação educadora, nestes 

termos, pode ser profícua para ambos.

A leitura dos chamados best-sellers e de “folhetins moder-

nos” do tipo “Sabrina”, “Júlia” etc. são os verdadeiros referenciais 

de leitura que muitos adolescentes conhe cem. Estes últimos – 

juntamente com publicações na área da astrologia, como “Guia 

Astral” – são encontrados com freqüência nas mochilas, princi-

palmente as femininas. 

– A gente lê livrinho sobre adolescência dentro de sala. São essas 
revistas tipo “Querida”. (Aluna I., 18 anos)
– “Marie Claire”, “Criativa”. Adoro “Capricho” e “Querida”! 
Sabe por que eu gosto destas revistas? Eu leio e, depois que acabo 
de ler, eu pico ela todinha pra colar na agenda. Picoto palavras, 
fotos, tudo. (Aluna F., 16 anos)
– Tenho duas amigas com 18 anos que lêem livros românticos 
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com 400 páginas em uma semana. Duas fanáticas! Só esses livros 
as sim, “Sabrina”, “Bianca”... O pessoal fica bobo. E passavam 
de ano, as duas. (Aluna I., 18 anos).
– Às vezes uma pessoa comenta “eu li um livro ótimo ontem”. 
Aí eu falo “ah, então me empresta”. Na maioria das vezes eu 
pego os li vros que tenho em casa e leio. Este que eu estou lendo 
agora – “Cristiane F.” – é emprestado, é da Valquíria. “O 
alquimista” também eu peguei emprestado. Depois eu cismei 
que queria ler este livro e comprei outro dele. Eu tô doida pra 
ler estes livros da coleção do Paulo Coelho: “As valquírias”, 
“Brida” e “Diário de um mago”. Eu já enchi a paciência do 
meu irmão pra ele com prar esses livros pra mim. (Aluna F., 16 
anos). (MAFRA, 1996, p. 99-100)

Entendemos que, em função da já citada ausência da escola 

na intermediação jo vem-livro, o universo de leitura do adolescen-

te, no caso de alguns trilhado por conta própria, tem encontrado 

na literatura de massa o ponto máximo de formação cultural que 

possibilita levá-lo à aceitação perante o grupo, perante a sociedade. 

– Às vezes a gente puxa um assunto que envolve. A gente 
começa a falar de livro, filme...e você nota que a pessoa fica 
meio distante. Eu também às vezes fico. Eu falo “gente, eu não 
li”. Aí eles co mentam, contam a história como é que foi. Tem 
uma certa dife rença: a pessoa que lê mais tem o que conversar. 
(Aluna F., 16 anos). (MAFRA, 1996, p. 101)

Para Sodré, “a literatura de massa [...] não tem nenhum 

suporte escolar ou acadêmico: seus estímulos de produção e con-

sumo partem do jogo econômico da oferta e da procura, isto é, 

do próprio mercado” (1988, p. 6). A este respeito, Umberto Eco 

(1989) busca relativizar conceitos como qualidade e consumo 

com referência à literatura. Seguindo o rumo “desauratizador” 

da obra de arte proposto por Benjamim (1980), entende que a 

sucesso gerador da popularização de determinada obra literária 
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não a desqualifica aprioristicamente, como nos quer fazer crer a 

crítica tradicional.

Já se observa a existência de uma cultura da literatura de 

massa entre leitores potencialmente preparados para contatos 

interpretativos mais densos com outras formas de literatura, outras 

formas possíveis de prazer, mas que se vêem esquecidas. O universo 

de leitura do brasileiro que lê – e que não são muitos – mantém-se, 

na maioria dos casos, ainda circunscrito às leituras de iniciação. A 

almejada diversificação não deveria ser um bandeira somente das 

grandes editoras no que se refere ao aumento de suas receitas4 . O 

aspecto mercadológico no incentivo à leitura apresenta-se como 

uma das últimas instân cias possíveis para a reversão do presente 

quadro no país se os demais aspectos ficam abandonados, pre-

concei-tuosamente tidos como  idealistas.

Apresentar um produto cultural como livre das interferên-

cias do mercado é utó pico. Da mesma forma, desqualificá-lo em 

função destas influências representa anacrô nica ingenuidade. Eco 

(1989) nos alerta que o sucesso ocorre em duas situações: quando 

o autor dá ao público o que ele espera ou quando se forma um 

público que de cide esperar o que o livro oferece. O sucesso de 

público da determinada obra não é mais necessariamente sinôni-

mo de arte menor.

A tentativa de desmonte destas fronteiras está vinculada a 

uma nova forma de se pensar a literatura.

Ao pormos em questão as noções estabelecidas sobre o 
próprio objeto de nosso questionamento, acabamos fa-
zendo com que os li mites de demarcação conceitual do 
literário apareçam menos como fronteiras definitivamente 

4 Encontro promovido 
pela Folha de São Pau-
lo com seis das mais 
importan tes editoras do 
Brasil para se discutir o 
tema “Novas estratégias 
para conquistar o leitor” 
deixa clara a preocupa-
ção dos editores. Sérgio 
Micelli, da Edusp – Edi-
tora da Universidade de 
São Paulo, ao apontar 
as diferentes estratégias, 
observa que “O proble-
ma, dito de uma forma 
simples, é o seguinte: ao 
invés de a gente imagi-
nar que estratégias nós 
temos para atrair o lei-
tor, nós temos que ima-
ginar que estratégias nós 
temos que incrementar, 
redimensionar, tornar 
mais rico, fecundo, o 
repertório do leitor que 
se pretende atingir”. 
Folha de São Paulo, 28 
ago, 1994, p. 12.
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estabelecidas do que como áreas a de marcar, extremamente 
dependentes do trabalho de topografia que se fizer. (JOBIM, 
1994, p. 78)

Este espaço a ser remarcado abre espaço inclusive para 

a literatura de massa – lida, mas não assumida em sala de aula. 

Junto com outras literaturas de iniciação, elas contribuem para 

a desmistificação dos cânones literários que têm sido propostos 

nas aulas de Literatura. Não no sentido de anulá-los mas, muito 

pelo contrário, fortalecê-los no trabalho pedagógico de mostrar 

que a literatura pode se constituir de uma continui dade travessa. 

Mas a nós, que não somos nem cavaleiros da fé, nem super-ho-
mens, só resta, por assim dizer, trapacear com a língua, trapacear 
a língua. Essa trapaça salutar, essa esquiva, esse logro magnífico 
que permite ouvir a língua fora do poder, no esplendor de uma 
revolu ção permanente da linguagem, eu a chamo: quanto a 
mim: litera tura. (BARTHES, [199-], p. 16)

Continuidade que não pressupõe subordinação, mas 

interdependências, contatos, beijos que se dissolvem, exercícios 

de (re)montagem com a língua. Assumindo-se como canônica, a 

literatura foge à proposta de renovação inerente à participação do 

leitor, com sua história de leituras, no sentido de uma permanente 

reconstrução do texto.

É à literatura, como linguagem e como instituição, que se 
confiam os diferentes imaginários, as diferentes sensibili-
dades, valores e comportamentos através dos quais uma 
sociedade expressa e dis cute, simbolicamente, seus impasses, 
seus desejos, suas utopias. (LAJOLO, 1993, p. 106)

Ao comentar sobre as diferenças confiadas à literatura, 

Lajolo abre para a dimen são polissêmica nela contida. Esta 
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riqueza permite ao leitor trafegar com maior liber dade na litera-

tura, diferentemente de outros textos. Bordini e Aguiar (1988), 

refor çando a noção de liberdade experimentada no contato com 

a literatura, chegam a chamá-la de “reserva de vida paralela” (p. 

15), porquanto permite ao leitor experimentar o que não conhece 

ou aquilo que não pôde experimentar.

Na passagem do ensino fundamental para o médio, dentro 

desta dimensão polissêmica da litera tura, torna-se ineficaz tentar 

delimitar o corpus literário, selecionando determinados autores 

e títulos prestigiados e confinando-os aos conhecidos períodos 

literários. Neste momento é importante, ao contrário, que o 

adolescente exatamente conviva com a di versidade literária, que 

seja dado a ele a possibilidade de enxergar que a sua trajetória 

de leituras, por mais triviais que possam parecer, são importantes 

enquanto iniciadoras de um projeto de leitura maior.

O vestibular, dentro desta acepção, deixaria de ser o ob-

jetivo único de se estudar a Literatura. Estaria incluído dentro 

de um projeto de formação geral do aluno. A incorpo ração pela 

escola também de formas não consagradas pela crítica contribui-

ria para a solução do impasse que se instala no ensino médio. 

Passa a inexistir, nesta forma de enxergar o fenômeno literário, a 

oposição entre a concepção humanista de formação de leitores a 

longo prazo a partir dos cânones literários e o imediatismo das 

soluções impostas pelo vestibular.

Cabe à escola articular este movimento, com todas as di-

ficuldades inerentes ao trabalho de se equilibrar entre diferentes 

formas de interpretação: a sancionada pelos intelectuais, através 

dos títulos reconhecidos nas aulas de Literatura, e a livre trazida 

pelo aluno, oriunda muitas vezes de esparsos contatos com diferen-
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tes formas de litera tura de massa. Dialogar criticamente com este 

momento, traçar contornos mais consis tentes para nossa atuação 

no que se refere àquele cidadão-leitor-em-construção talvez seja 

um dos passos na tentativa de sair da posição de avestruz em que 

a escola tem se encontrado em relação à problemática da leitura.

A possibilidade assinalada com a valorização do leitor, 

suas expectativas e pre gressas histórias de leitura, na análise do 

fenômeno literário, balançou indubitavelmente os antigos cânones 

estabelecidos pela história da literatura. “A vida histórica da obra 

literária não pode ser concebida sem a participação ativa de seu 

destinatário” (JAUSS apud ZILBERMAN, 1989, p. 33).

Ao se aproximar do texto, o leitor já traz a sua história de 

leitura que não pode ser desprezada. Se não se leva em conta esta 

história, esvazia-se o objetivo da leitura, a literatura somente pode 

representar uma série de letras impressas que ao adolescente, no 

caso em questão, cabe digerir em nome de uma autoridade que 

lhe foi outorgada pela crítica e ratificada pela escola. Desta forma, 

o trabalho com a literatura na escola tende a não dar os resultados 

esperados pois a interação inexiste, não há uma continuidade que 

leve em conta a necessidade de constante expansão das demarca-

ções culturais do ado lescente.
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NO SER E NO LER, DESCONfORTO: 
LITERATURA INfANTO-JUVENIL 

E ADOLESCENTE LEITOR1 

Acompanhados por nós desde a 5ª série, não reconhe-

cíamos mais aqueles alunos da 8ª série. Nos primeiros 

anos de contato, as atividades de literatura infanto-

juvenil eram esperadas com ansiedade, realizadas apaixonada-

mente e os resultados eram bastante positivos. A dificuldade 

– se é que assim podia ser chamada – consistia na organização 

do caos aparente: todos queriam participar ao mesmo tempo.

Série após série, progressivas modificações. Conclusão do 

fundamental ou médio, auge da adolescência. Corpos inconclusos 

se enfiando carteira abaixo, juntamente com seus olhares, ao nosso 

simples anúncio de palavras como leitura ou livro. A expressão de 

apatia e desinteresse instalando-se entre os alunos, transforman-

do-os em ilustres desconhecidos para nós. 

4

 1 Artigo publicado na 
revista Leitura: teoria & 

prática. Campinas, v. 
19, n. 36, p. 74-79, dez. 

2000.
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Nesta fase da vida, o mundo de novidades que se abre para 

eles ajuda a determinar esta forma de comportamento. A chegada 

da adolescência talvez seja a primeira explicação que professores 

buscam quando constatam o fato. 

Mais do que a obviedade aparente, tal constatação acusa 

uma unilateralidade de enfoque. O problema estaria localizado 

somente no aluno, cabendo à escola, do alto de suas certezas e mais 

nobres propósitos, ajudá-lo neste momento difícil. O máximo a se 

fazer seria buscar integrá-lo, habituá-lo à literatura infanto-juvenil. 

A adolescência, essa passa com o tempo.

Mas nela se evolui também a capacidade de discernimento. 

Suas apatias e bocejos não seriam uma forma de questionamento, 

ainda que desarticulado, de nossas metodologias e concepções 

teóricas concernentes à leitura?

Impasses e desconfortos não são só privilégios de nossos 

adolescentes, leitores em formação. Também a literatura infanto-

juvenil sofre com seus conflitos conceituais e existenciais. 

Observada a partir de suas origens, pode-se destacar o seu 

caráter pedagógico; se analisada à luz das leis de mercado atuais 

de produção e distribuição, a literatura infanto-juvenil adquire 

a face de uma literatura de massa; ao levarmos em conta ainda o 

transformador aspecto estético que alguns autores e obras têm 

propiciado, a mesma literatura pode ser vista como literatura de 

iniciação. 

Importa-nos esmiuçar estes movimentos e estas diferentes 

concepções no sentido de encontrar o real espaço da literatura 

infanto-juvenil no processo de formação de leitores. Caracterizá-la 

à luz destas conceituações aparentemente díspares é assumir tal 
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categoria ainda como um terreno novo sobre a qual os teóricos 

passaram a se debruçar há relativamente pouco tempo.

O leitor adolescente se constrói historicamente, como 

parte de um processo onde se inserem literatura e escola, e é nessa 

construção que sua tipificação melhor emerge. As questões ligadas 

à literatura infanto-juvenil e à escola não se inserem simultanea-

mente, ainda que ocupem o mesmo espaço institucional. Isto é, 

os debates conceituais sobre a literatura infanto-juvenil envolvem, 

além do espaço escolar, categorias mais abrangentes vinculadas à 

própria cultura nos dias de hoje.

À escola, porém, não é reservado nenhum papel que 

secunde estas discussões. É, isto sim, o espaço real e possível de 

formação de leitores, mesmo que a custo de grande contradições 

e descaminhos. 

descOnfOrtOs de ser literatura in-
fantO-juvenil

Até a década de 70 a literatura infanto-juvenil possuía um 

caráter utilitário, oriundo de sua vocação pedagó-gica de  

formação de crianças. As lições de moral, os bons costu-

mes, tudo era motivo inspirador e base para os textos infanto-

juvenis até aquela época. Tal literatura estava vinculada mais 

à Pedagogia do que à Arte, sendo por isso mesmo desprezada 

como produção cultural. 

Perroti enxerga no início da década de 70 o surgimento 

de escritores que querem ser vistos como artistas e não como 

moralistas ou pedagogos. É a tentativa de mudança do “discurso 
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utilitário” para o que ele chama de “discurso estético”. Um dis-

curso “onde a ambigüidade é a marca distintiva e fundamental, 

pois revela uma poética preocupada não mais com a transmissão 

de certezas, mas com seu questionamento, caso o leitor deseje, 

pois tal decisão também cabe a ele” (1986, p. 15).

A massificação da escola e da televisão a partir deste período 

caminha com expansão da literatura infanto-juvenil. Tomassini 

alerta, porém que esta expansão não significou necessariamente 

sua popularização. A massificação escolar não encontrou condições 

necessárias para que o aluno tivesse um contato mais aprofundado 

com a literatura. E a televisão passou a constituir o principal fator 

de formação cultural da criança, muito além do que qualquer livro 

infanto-juvenil pudesse imaginar. Estes dois fatores estariam im-

pedindo, no que pese a intenção estética dos escritores surgidos a 

partir da década de 70, uma transformação da criança e do jovem 

a partir da literatura infanto-juvenil, ainda que a oferta de títulos 

tenha se ampliado significativamente.

Isto porque a vivência do público infanto-juvenil, com esta 
literatura , acabou marcada por uma convivência superficial, 
sazonal e restrita à obrigatoriedade imposta no âmbito escolar, 
ou seja, sem significação no cotidiano da população a qual 
se dirigia, sem poder, assim, se tornar parte integrante de 
seus costumes culturais. (TOMASSINI, 1994, p. 23, grifos 
da autora)

Concomitantemente ao interesse dos teóricos em leitura, 

o mercado editorial constatou este descompasso. Numa socie-

dade desarticulada em que os modismos vêm e vão ao sabor 

das conveniências, a literatura infanto-juvenil cada vez mais foi 

adquirindo feições de uma mercadoria de consumo, próprio das 

literaturas de massa. 
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Por volta de 80 começa a investida das editoras ligadas 
fundamentalmente ao livro didático. E acontecem pequenas 
modificações. O livro de literatura infanto-juvenil, além do 
batismo de paradidático, passa a receber o mesmo tratamen-
to do livro didático em termos de divulgação. Os pontos 
de venda principais deixam de ser as livrarias, como até 
então, e passam a ser as escolas. Assim, o livro, para chegar 
ao leitor, tem que passar pela escola e pelo professor. Como 
retorno, os vendedores levam para as editoras as sugestões 
colhidas junto aos professores. Além dos editores, passam a 
influir na criação do texto também os professores. E, como 
resultado, o leitor em potencial deixa de ser, de vez, a criança, 
para se tornar a criança-aluno. (PINSKY apud LAJOLO, 
1987, p. 61-62)

“A literatura de massa [...] não tem nenhum suporte escolar 

ou acadêmico: seus estímulos de produção e consumo partem 

do jogo econômico da oferta e da procura, isto é, do próprio 

mercado” (SODRÉ, 1988, p. 6). A literatura infanto-juvenil, 

baseada na filosofia de mercado, estaria abdicando do suporte 

escolar enquanto formação, valendo-se da escola como ponte 

para o consumidor final – o leitor adolescente.

A solução para o vácuo imposto à formação do leitor 

adolescente tem sido tangenciada pela “pedagogia do gostoso” 

(NÓBREGA, 1993) capitaneada por este tipo de literatura. A 

dificuldade de se implementar ações concretas de envolvimento 

do aluno com a leitura tem contribuído para florescer conceitos 

baseados na facilidade. Vale o adolescente se sentir satisfeito, que 

o livro tenha sido gostoso, bom de ler. O conceito de prazer fica 

vinculado às diferentes formas de facilitação. Adia-se uma solução 

que tende a não se concretizar.

A literatura infanto-juvenil conjuga um grande impasse 

conceitual. Oriunda da tradição oral, vinculou-se à formação do 
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jovem e, por extensão, associada à escola. É vista com respeito 

pela sua função pedagógica, mas desprezada enquanto produção 

cultural. 

Com o surgimento de autores com uma maior preocupação 

estética no trato da literatura infanto-juvenil a partir da década 

de 70, era de se esperar que o antigo preconceito sucumbisse pe-

rante este novo olhar. Ao mesmo tempo em que este preconceito 

se relativiza – mas não morre – ele se transfere para uma outra 

instância da produção cultural.

Este novo olhar praticamente coincide com a maior atenção 

que a indústria cultural passa a ter em relação à literatura infanto-

juvenil. Ao desprezo pelo tradicional caráter pedagógico se junta 

a crítica por sua progressiva mercantilização. A passividade do 

professor quando muito tem permitido que a editora adote o pa-

radidático – outro termo carregado de preconceitos – em seu lugar. 

Contudo, se entendemos a literatura como possibilidade 

de constante reconstrução dos nossos horizontes de expectativas, 

faz-se necessário separarmos o joio do trigo.

Ao lado de produções em série que não tensionam os ho-

rizontes dos alunos, há obras que caminham na direção inversa, 

abrindo-se para uma concepção mais polissêmica. Esta forma de 

literatura mais problematizadora, propiciando diferentes níveis 

de leitura, é o contraponto às massificadas produções em série 

do tipo “Vaga-lume”. Prescindindo da originalidade em favor de 

uma padronização que não leve a grandes surpresas ou sobressaltos 

estéticos, tais séries personificam a homogeneização proposta pela 

literatura de massa.
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descOnfOrtOs de ser adOlescente

Literatura infantil, infanto-juvenil, juvenil... A diversida-

de de termos acusa a natural dificuldade de delimita-

ção desta ver tente literária. A princípio, em situações 

deste tipo, a não-delimitação impõe-se até positivamente como 

método de análise. Mas, ao mesmo tempo, se corre o risco de 

abarcamento, em uma destas categorias, desde aquele leitor em 

fase de alfabetização até um aluno do ensino médio. 

Isto não significa, todavia, que a divisão entre as diversas 

fases de leitura e/ou faixas etárias de interesse venha dando conta 

de aprofundar seus diferentes aspectos. Para Bamberger (1991, 

p. 34-35), dos 12 aos 15 anos o adolescente viveria a “idade da 

história de aventuras; realismo aventuroso ou a ‘fase de leitura 

não psicológica orientada para o sensacionalismo’” e, dos 14 

aos 17, “os anos de maturidade ou o ‘desenvolvimento da esfera 

estético-literária da leitura’”. Bordini e Aguiar (1988, p. 20-21) 

abraçam as mesmas fases, contribuindo ainda com os “níveis de 

leitura”. Nestes, a iniciação à leitura crítica se daria no 4° nível, 

em torno da 6ª e 7ª séries; a leitura crítica propriamente dita 

aconteceria num 5° nível, a partir da 8ª série e ao longo de todo 

o ensino médio. Coelho (1993), por outro lado, já vê esta criti-

cidade presente a partir dos 12/13 anos e, ao optar pela análise 

dos interesses de leitura somente até esta faixa etária, priva-nos 

de uma análise seqüencial ao não detalhar outras possíveis formas 

de interesse até a fase adulta.

Não se trata de fazer uma crítica à proposta de divisão dos 

interesses de leitura por faixa etária. Obviamente, os próprios auto-

res, ainda que a usem como forma de diferenciar as diversas fases de 

crescimento, admitem as precariedades e os limites de tal divisão. 
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Em muitos estudos se tem buscado o entendimento do 

ato de ler apoiado nas ciências da linguagem (SILVA, 1991) ou 

através de uma perspectiva interdisciplinar (ZILBERMAN ; 

SILVA, 1988). Porém, pelo próprio caráter mais geral e teórico 

que contêm, não contemplam o tema da adolescência. Outros 

associam a aquisição e o desenvolvimento da leitura à trajetória 

da criança nas séries iniciais da escola (YUNES ; PONDE, 1989) 

ou ao longo de todo o ensino fundamental (GARCIA, 1992). 

Alguns autores que, mesmo de passagem, abordam a temática 

adolescente, têm imprimido a esta leitura uma certa autonomia, 

associando a figura do professor a um orientador nas escolhas 

(BAMBERGER, 1991).

Mesmo com todas as sinalizações de relevância, nota-se 

ainda uma carência de maiores estudos que abordem a situação 

particular do adolescente em relação à literatura, através da me-

diação da instituição escolar. 

Vejamos o que nos diz Martins:

Na criança essa leitura através dos sentidos revela um prazer 
singular, relacionado com a sua disponibilidade (maior que 
a do adulto) e curiosidade (mais espontaneamente expressa) 
(1988, p. 42-43).

E Bamberger:

Para os jovens leitores, os bons livros correspondem às suas 
necessidades internas de modelos e ideais, de amor, segurança 
e convicção. [...] Para nós são um auxílio na tarefa de atingir 
nossa meta educacional de desenvolver a personalidade dos 
jovens e de ajudá-los a estabelecer um conceito global de mundo 
(1991, p. 11-12).

Não se observa um espaço definido para os adolescentes 
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nestas citações. Ora eles se apresentam como englobados na 

classificação criança, em oposição ao adulto, ora como jovens 

leitores. Ainda que os objetivos destes estudos não tenham sido 

a caracterização específica deste ou daquele leitor, constata-se 

uma indeterminação que não leva em conta as particularidades 

determinadas pela adolescência no contato com o livro. 

A análise de duas importantes categorias presentes talvez 

servissem para uma outra visualização da proposta dada. A pri-

meira delas refere-se à manutenção da generalização. Ainda que a 

forma de enfoque se tenha modificado, a escolha da divisão por 

faixa etária mostra-nos etapas diferentes entre si, mas sem maiores 

traumas ou diferenciações de passagem entre elas. A prática de sala 

de aula e as pesquisas de campo que desenvolvemos têm servido 

para, no mínimo, relativizar tal enfoque. “A adolescência é uma 

etapa evolutiva peculiar ao ser humano. Nela culmina todo o 

processo maturativo biopsicossocial do indivíduo” (OSÓRIO, 

1992, p. 10).

Colocá-la no mesmo padrão da infância e da puberdade 

facilita sobremaneira uma análise mais abrangente do processo de 

leitura na escola. Mas, se o que se pretende é uma caracterização 

mais depurada e consistente, tal opção metodológica carece de 

maior flexibilidade.

A segunda categoria aponta para uma impessoalidade no 

enfoque. Nos estudos citados, o leitor, seja ele adolescente ou 

criança, é ponto de partida para a formação de teorias em Li-

teratura infanto-juvenil, propostas metodológicas ou análise de 

diferentes obras e autores. Não são avaliados seu contexto e suas 

idiossincrasias: onde mora? trabalha? como estuda? o que pensa 

de nós, de nossas aulas? Humanidades pulsam, escorrendo muitas 

vezes entre os dedos das pesquisas.
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À medida que espinhas e pêlos aumentam, vozes mascu-

linas engrossam, contornos femininos se destacam, indefinições 

próprias de um trajeto para o mundo adulto mobilizam o adoles-

cente em diversos sentidos. O outrora púbere das 5ª e 6ª séries, 

facilmente motivável, ávido por participar de atividades, sejam 

elas orais ou escritas, vai sendo substituído gradativamente por 

um misto de apatia ou rebeldia que se cambiam de acordo com a 

tentativa pedagógica de formação de leitores eficientes.

Munido do instrumental para a crítica das diferentes se-

duções com as quais se depara no mundo de hoje, o adolescente 

poderia crescer como sujeito de forma mais independente. E a escola 

poderia ajudá-lo a se libertar dispondo-se a, juntamente com ele, 

interagir criticamente no mundo, desatando dúvidas, desvelando 

intenções, tornando mais transparentes as relações que se estabele-

cem com as diferentes formas de linguagem na atualidade.

descOnfOrtantes leituras

Apressuposição de que os adolescentes não mais se en-

volviam com as coleções de paradidáticos – gênero

literário com linguagem e temática mais acessível ao 

aluno, entendido muitas vezes como auxiliar na formação do 

leitor através da escola (PERROTI, 1986) – foi um dos pri-

meiros fatores a nos impulsionar em estudos sobre o assunto.

Partíamos da idéia de que, não obstante, houvesse ativi-

dades de leitura dos paradidáticos na maioria das escolas, fossem 

elas particulares ou não. 
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Acreditávamos também que, no âmbito dos paradidáticos, 

fosse a “Série Vaga-lume”, da Editora Ática, constituída de livros 

de aventura, sua principal representante e, por conseqüência, 

perfeitamente conhecida pelos alunos. Campeã de vendas 

desta editora, a “Série Vaga-lume” possui hoje um catálogo de 

aproximadamente 70 títulos que atinge o público leitor situado 

no 2º segmento do ensino fundamental. Dentre seus autores 

destacaríamos Marcos Rey, Wilson Rocha e Lúcia Machado de 

Almeida, entre outros. 

Os paradidáticos seriam a grande referência escolar de 

literatura, tanto para professores quanto para alunos, o que se 

aparentemente se confirmava pelos termos utilizados nas próprias 

entrevistas concedidas2 :

– Os livros mais comentados são os da Série Vaga-lume. (Aluno 
G., 16 anos, 1ª série do ensino médio)
.....
– Sugeri nesta última reunião que o professor que pegasse os 
alunos na 7ª e na 8ª, pelos menos orientassem algumas leitu-
ras na biblioteca. Os paradidáticos, mesmo; são tão lidos, né?  
(Professora J.). (MAFRA, 1996, p. 95)

Há de se observar que os entrevistados não se referiam a 

um título específico da Série. Se, por um lado, ela já teria atingido 

um status suficiente para ser analisada separadamente, por outro 

tal destaque sugere uma pequena variação temática ou de estilo 

dos diferentes títulos da coleção, dragados pelo sucesso da Série 

como um todo.

Esta padronização caracterizadora das Séries ou Coleções 

em geral se vê confirmada por Mirna Pinsky, escritora de literatura 

infanto-juvenil, quando ela reclama que

2 Entrevistas realiza-
das com professores e 
alunos de 8ª série do 

ensino fundamental e 1ª 
série do ensino médio 

de escola pública no in-
terior de Minas Gerais.
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Ocorre um constrangimento da criação dentro dos parâme-
tro das coleções. Um número x de laudas, uma ação de tantas 
linhas para propiciar ilustrações a cada tantas páginas, em 
suma, a forma determinando o conteúdo. (PINSKY apud 
LAJOLO, 1987, p. 61)

Os dados colhidos na pesquisa de campo, entretanto, 

foram de encontro às suposições anteriormente levantadas. No 

que se refere aos adolescentes entrevistados, somente os que já 

haviam estudado durante algum tempo em outras escolas tinham 

ouvido falar da “Série Vaga-lume”. A grande maioria dos alunos 

genuinamente da escola pesquisada nem sabiam do que a Série 

tratava. Quando muito utilizavam-se de expressões confusas que 

pouco esclarecem sobre seus gostos literários, disfarçando seu 

pouco contato com tais formas de literatura.

Entrevistada: – Eu acho uma Série muito interessante, com 
bastante ênfase [sic].
Entrevistador: – Você se lembra de algum título?
Entrevistada: – Título assim... eu não lembro... “A ilha perdida”...
Entrevistador: – Conhece outras séries?
Entrevistada: – Não. Pois procuro ler livros individuais [sic]. 
Eu gosto mais de livro individual [sic]. Sem ser Série. (Aluna E., 
17 anos, 1ª série do ensino médio). (MAFRA, 1996, p. 96)

O disfarce vinculava-se à vergonha de não perceber-se 

transitando por formas de leituras de iniciação normalmente 

prestigiadas no espaço escolar. Em função deste prestígio, acre-

ditava na importância de conhecê-las. Mesmo não distinguindo 

tão claramente as diferentes séries de literatura infanto-juvenil, 

procurava não se mostrar desinformada. A expressão “livro in-

dividual” apresenta-se aparentemente deslocada em relação ao 

contexto da entrevista, mas é um escudo de linguagem que a 
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entrevistada apresentou. Ela manteve-se na defensiva ao insinuar 

informação sobre o assunto quando reproduziu determinados 

códigos próprios da cultura erudita, ainda que no fundo não os 

assimilasse tão bem assim.

Dentre aqueles alunos que emitiram comentários mais con-

sistentes por já terem mantido contato com a literatura infanto-

juvenil em outras escolas – particularmente a “Série Vaga-lume”, 

as avaliações se mostraram um pouco diferentes. 

– Sim, acho maravilhosa; foi a Série que mais li. (Aluno G., 
17 anos, 1ª série do ensino médio)
......
– Eu não posso falar que não gosto desta Série, porque eu gosto. 
(Aluna F., 16 anos, 1ª série do ensino médio). (MAFRA, 
1996, p. 97)

Enquanto que na entrevista anteriormente comentada 

se nota, apesar do pouco ou nenhum contato com a literatura 

infanto-juvenil, o interesse em manifestar uma forma de fruição 

mais apurada do texto, o cenário desenhado nas duas falas acima 

se mostra mais realista.

Tanto a satisfação quanto o conhecimento desta forma de 

literatura parecem mais verdadeiros. A vergonha, todavia, se man-

tém; só que se mostra de forma diferente. Para estes, há uma certa 

vergonha em demonstrar gostar daquilo que outras pessoas talvez 

pudessem julgar ultrapassado, infantil, pobre mesmo. Dentro da 

escola pesquisada eles não correm este risco, pois as referências 

literárias dos colegas é praticamente nula neste aspecto.

Prevenindo-nos quanto à inevitável e perversa relação entre 

linguagem e poder, Gnerre entende ser a linguagem “o arame 

farpado mais poderoso para chegar ao poder” (1991, p. 22). Já 



76

Leituras à revelia da escola

há algum tempo que o filão da literatura infanto-juvenil tem sido 

explorado com retumbante sucesso pelas editoras. Neste sentido, 

os adolescentes têm se arranhado nos arames farpados até por 

falta de rumo. Na tentativa de recuperar suas histórias de leitura 

(ORLANDI, 1988),3  o que se observa é um grande vazio marcado, 

na maioria das entrevistas, pelo pouco ou total desconhecimento 

dos paradidáticos. 

Tais publicações, que buscam atingir a infância e adolescên-

cia, tem passado longe dos bancos escolares das escolas públicas. 

Quando muito, através de doações, empoeirando nas inutilizadas 

bibliotecas escolares ou recuperado em iniciativas pessoais. Suces-

so aparentemente voltado para um adolescente de classe média 

que, a priori, possui outras opções de leitura fora da escola. Aos 

demais, a grande maioria, cabe mascar páginas amareladas das 

caridosas doações.

– Quando eu consigo livro, eu leio, gosto. Mas a gente tem sem-
pre que ampliar. Aí tem aquele lance: você tem prazer em ler 
aquilo, mas será que você não teria se tivesse outra coisa pra ler? 
É difícil... É porque o que tem mais acesso pra gente que é pobre 
mesmo é a Série Vaga-lume, que é mais fácil de encontrar. Aqui 
na biblioteca tem Série Vaga-lume, mas é difícil você achar outra 
série aqui. Emprestado, você só consegue Série Vaga-lume. Eu 
pegava mais na outra escola, porque aqui é o meu primeiro ano. 
(Aluno G., 17 anos, 1ª série do ensino médio). (MAFRA, 
1996, p. 98)

O vácuo se estabelece. Ansioso por se libertar de modelos 

considerados infantis, o adolescente rejeita as leituras propostas 

àquela faixa etária. Naturalmente esta rejeição não se confirma 

somente nestes termos. As temáticas e as estruturas destes textos 

não mais o desafiam. Livros ultrapassados não combinando com 

 3 Para a autora, lançar 
desafios conseqüentes 
ao aluno, desestabilizar 
suas histórias de leitura 
são ações educativas 
indispensáveis.



77

No ser e no ler, desconforto: literatura infanto-juvenil e adolescente leitor

a inquietação própria da idade de tentar superar temáticas e 

estruturas tidas como já demasiadamente repetitivas e infantis. 

Para chegar aonde?

cOnsiderações finais

As diferentes impressões de alunos e professores sobre a li-

teratura infanto-juvenil servem para caracterizar seu lugar 

na escola. Tanto os comentários quanto os silenciamentos 

apontam para uma atípica estabilidade: sua presença é consentida 

no espaço escolar sem maiores discussões, mas suas possibilidades 

e limitações sequer são avaliadas, quanto mais trabalhadas por 

quase todos os professores.

Os horizontes de expectativas do texto, possibilidades de 

reconstrução crítica daquele leitor implícito na obra (ZILBER-

MAN, 1989), se diluem nos malabarismos vocabulares e de 

construções frasais aos quais os adolescentes tem sido entregues 

sem a devida mediação docente. É o leitor real que não consegue 

se relacionar com o leitor virtual, no sentido até mesmo de em-

prestar àquele texto a sua contribuição, a sua vivência de leitura. 

Forma-se um hiato de expectativas de ambos os lados.

Entendendo a literatura como comunicação social que tem 

como destaque o leitor, Pondé entende que, na escola básica a 

literatura precisa ser trabalhada através da mediação de um leitor 

mais experiente, no caso o professor. Ao invés da marca cronoló-

gica que limitaria o consumo às crianças e jovens, Pondé (1993) 

prefere denominar de “literatura de iniciação” a esta modalidade de 
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linguagem, que pode incluir aquele leitor que não é mais criança, 

mas que pode ou necessita se alfabetizar.

Assim, o prazer experimentado pelo adolescente leitor pode 

ser transformado em fruição desde que o professor respeite e até 

mesmo trabalhe a história de leituras deste jovem, assumindo-se 

assim como mediador deste processo.

A literatura infanto-juvenil, por sua vez, possui diferentes 

faces, mas nenhuma delas precisa ser cancelada quando se tem 

em vista um projeto verdadeiramente transformador. Ao contrá-

rio, o que se espera é o somatório crítico de suas incoerências e 

descaminhos.

Estes conflitos têm servido, ao menos, para tornar a escola 

cúmplice nos desconfortos existenciais da literatura infanto-juvenil 

e dos adolescentes – sejam eles leitores ou não. O leitor virtual, 

pensado pelo artista no instante da criação literária e para quem se 

dirige, pode não mais existir nos moldes idealizados, mas o leitor 

real existe, ainda que adormecido pelas contingências. 

Neste instante é que a mediação dos professores se faria 

significativa no contato do adolescente com a literatura infanto-

juvenil. Como no conto de fadas, espera-se que demos o beijo 

transformador naqueles alunos-sapos.
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PARÂmETROS E APONTAmENTOS Em 
ENSINO mÉDIO, LEITURA E DOCÊNCIA 1 

Aindefinição de rumos, característica típica de nossa ju-

ventude – ainda que não exclusivamente dela –, guar-da 

alguma relação com a história do ensino médio, seu espaço 

de formação escolar.

Nas duas últimas décadas, a leitura foi construindo no 

discurso um rumo para si. Esta definição de rumos da leitura 

tem implicado, por outro lado, o silenciamento de diferentes 

outros discursos. Caminho que não se faz junto, em educação é 

descaminho.

Dispomo-nos a revisitar estes e outros trajetos a partir de 

algumas indagações: 

– como os caminhos dos jovens e do ensino médio têm 

se encontrado e se constituído historicamente? 

5

 1 Artigo publicado no 
Boletim: Revista da Área 
de Humanas. Londrina, 
n. 44, p. 141-149, jan./

jun. 2003. No prelo. 

 Texto apresentado na 
mesa-redonda “Parâme-
tros curriculares e leitu-

ra” durante o II SELI-
SIGNO – Seminário de 

Estudos sobre Lingua-
gem e Significação – e 

III Simpósio de Leitura 
da UEL, realizado em 

Londrina (PR), de 5 a 7 
de julho de 2001.
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– como os Parâmetros Curriculares Nacionais para o 

Ensino Médio2  – particularmente a parte de Língua 

Portuguesa da área Linguagem, Códigos e suas Tecno-

logias – têm pensado os diferentes trajetos da leitura? 

– como os professores de língua portuguesa de ensino 

médio da rede pública têm recebido os PCNEM?

São apontamentos ainda preliminares que têm buscado 

compreender a contribuição das diferentes culturas na forma-

ção de leitores e na constituição curricular das licenciaturas em 

Letras. Como tais, apresentam-se naturalmente em processo de 

elaboração. Não descartam, portanto, a construtiva contribuição 

oriunda dos debates a serem desenvolvidos.

I

Para que o desenho dos conteúdos e práticas pedagógicas 

em leitura previsto nos PCNEM se apresente significativo, procu-

raremos recuperar brevemente neste início, baseados em Kuenzer 

(2001), a história do ensino médio em nosso país sob a marca das 

indefinições sugeridas na introdução deste texto.

A finalidade da formação sempre foi o nó górdio do ensino 

médio. Historicamente esta questão balançou entre uma formação 

propedêutica, voltada para o ensino superior e uma formação 

profissionalizante, mais voltada para o mercado de trabalho. 

Todavia o que constata é que, indiretamente, ambas tinham 

como horizonte final o mercado de trabalho, mas os caminhos 

e os segmentos sociais construídos a partir desta concepção só 

serviam para discriminar dois grandes agrupamentos sociais. 

Em linhas gerais, o quadro a seguir procura identificar o destino 

sócio-profissional resultante desta formação.

2 A partir de agora, 
apresentado neste texto 
como PCNEM.
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Preparando diferentes intelectuais, esta formação dual do 

ensino médio não se fazia democrática em sua finalidade. Ratifica-

va-se a inclusão dos que já estavam socialmente incluídos através 

de sua preparação para acesso ao nível superior. Nas universidades, 

em contato com os saberes socialmente reconhecidos das ciências 

e das humanidades, estes jovens viam validada sua formação para 

a direção, o comando da sociedade. Para os demais, reservava-se 

o consolo de uma formação para o trabalho imediato em funções 

de nível intermediário. Porto final dos excluídos.

Vivíamos numa sociedade marcada por uma estrutura de 

trabalho taylorista-fordista própria das linhas de montagem, onde 

bastava ao jovem profissionalizado no ensino médio um certo 

adestramento para o desempenho de funções individualizadas e 

mecânicas. Ainda assim, numa economia com poucas oscilações, 

experimentava-se uma situação de certa tranqüilidade quanto à 

possibilidade de emprego, tanto para este jovem quanto para 

aquele outro que, anos depois, com o diploma de ensino superior 

debaixo do braço, pudesse vir a ser o seu patrão.

Não seria válido aqui estendermo-nos exaustivamente sobre 

as modificações que atualmente constatamos nas atuais relações 

de trabalho e suas conseqüências. Uns mais diretamente, outros 

menos, todos conhecemos vivencialmente estes fatos cotidianos. 

Neste novo cenário, pensar-se inicialmente numa única modalida-
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de de ensino médio talvez fosse a saída. Mas esta saída se mostra 

tão equivocada quanto manter a separação. 

Os jovens possuem diferentes interesses que devem ser 

respeitados, porém esta diferença não pode ser sinônimo de 

desigualdade.

Acreditamos estar claro hoje para todos que o ensino mé-

dio deve procurar preparar o jovem para o mundo do trabalho. 

Todavia, é fundamental que se tenha clareza ainda maior de que 

a relação com o trabalho não torna o ensino médio estritamente 

profissionalizante. O trabalho não deve ser aqui compreendido 

simplesmente como formação profissional – insere-se nas am-

pliadas dimensões da práxis humana e produtiva. Nestes termos, 

toda educação se apresenta como uma educação para o trabalho, 

uma educação geral, mas sem ser genérica.

Ainda assim, não podemos atualmente nos iludir. A 

nova pedagogia que os PCNEM apregoam infelizmente não 

é para todos. Nem eles nem a escola têm a solução para pro-

blemas estruturais em nossa sociedade e outros tantos neofatos 

criados e/ou alimentados na esfera do trabalho contemporâneo 

como a informalidade e a flexibilização da legislação trabalhista, 

por exemplo. 

Porém, como diz o provérbio, “junto com a água do ba-

nho, não devemos jogar fora a criança”. Ainda que em função de 

distintos interesses, os discursos do capital têm se aproximado de 

antigas aspirações da escola pública para o ensino médio: uma 

formação mais ampliada e autônoma para nossos jovens.

II
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Mesmo que caiba ao Ensino Fundamental promover o do-

mínio das diferentes linguagens, reservando-se ao Ensino Médio 

o desenvolvimento da autonomia intelectual, isto infelizmente 

ainda não tem acontecido. Em função disto, entendemos que a 

nossa histórica defasagem em relação a esta questão exige hoje 

do Ensino Médio uma atuação parceira do Ensino Fundamental. 

No campo das linguagens, a questão da leitura tem se 

construído nas duas últimas décadas como forte componente 

na formação educacional do país. Sob a égide da equação prazer

-interesse-leitura-hábito-gosto-cidadão, o ” discurso renovador 

da leitura na escola” (SILVEIRA, 1999) advoga a importância 

da diversidade de textos. Mas não de qualquer texto – somente 

aqueles delineados e limitados pelo ideal acadêmico. Mesmo que 

atualmente entendido como unanimidade na esfera do senso 

comum, este discurso encontra tensionamentos nos PCNEM. 

Incômoda cumplicidade do ensino médio e da leitura nestes 

descaminhos.

Machado de Assis é literatura, Paulo Coelho não. Por quê? 
As explicações não fazem sentido para o aluno.
Outra situação de sala de aula pode ser mencionada. Solicita-
mos que alunos separassem de um bloco de textos, que iam 
de poemas de Pessoa e Drummond até contas de telefone e 
cartas de banco, textos literários e não-literários, de acordo 
como são definidos. Um dos grupos não fez qualquer sepa-
ração. Questionados, os alunos responderam: “Todos são 
não-literários, porque servem apenas para fazer exercícios 
na escola.” E Drummond? Responderam: “Drummond é 
literato, porque vocês afirmam que é, eu não concordo. Acho 
ele um chato. Porque Zé Ramalho não é literatura? Ambos 
são poetas, não é verdade?”
Quando deixamos o aluno falar, a surpresa é grande, as 
respostas são quase sempre surpreendentes. Assim pode 
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ser caracterizado, em geral, o ensino de Língua Portuguesa 
no Ensino Médio: aula de expressão em que os alunos não 
podem se expressar. (BRASIL, 1999, p. 137-138)

Ainda que o trecho selecionado esteja focado mais dire-

tamente no campo literário, a reflexão certamente se insere mais 

amplificadamente no campo onde a educação busca se articular 

com a alta cultura e a cultura popular – aqui entendida inclusive 

nas manifestações da cultura de massa.

Compreendendo todas estas questões – de alguma forma 

sintetizadas nos PCNEM – como um clima de intencionada 

beligerância, onde a Literatura seria o alvo a ser abatido, Per-

rone-Moisés (2000) vem em defesa desta, conforme o próprio 

nome do artigo atesta. Para ela, os estudos literários vêm sendo 

transformados em “estudos de comunicação e expressão”, ade-

quando-se ao ” espírito pragmático”  vigente. Nestes termos, a 

sociedade moderna estaria reproduzindo, no âmbito da cultura, 

uma “disneylandizada” globalização; ao mesmo tempo, na esfera 

do ensino, estaria respondendo passivamente às demandas de 

mercado.

É importante que tenhamos um olhar atento e crítico para 

as diferentes ingerências do mercado e do consumo na formação 

de leitores no ensino médio. Esta preocupação reside também 

no enfoque das especificidades dos diferentes textos, no sentido 

de estarem ou não atendendo somente às demandas de mercado. 

Nem os textos literários fogem desta possibilidade.

Não compreendemos os currículos como meros definido-

res de conteúdos e disciplinas, mas também como um espaços 

de representações e de síntese de diferentes concepções na sua 

elaboração. Ainda assim não identificamos nos encaminhamentos 
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em leitura proposto nos PCNEM esta dimensão de confronto 

anteriormente apontada. Assim como Giroux, entendemos que, 

no caso do ensino médio, não se trata de apagar a alta cultura ou 

de simplesmente substituí-la pela cultura popular. “Trata-se, em 

vez disso, de uma tentativa de reconfigurar as fronteiras daquilo 

que constitui cultura e conhecimento úteis, a fim de estudá-los 

sob formas novas e críticas” (GIROUX, 1998, p. 97). Uma 

reconfiguração que não identifica espaços a serem divididos ou 

destruídos, mas compartilhados.

III

Muito comentado, pouco conhecido. Mais que lacônico, 

lacunar. Estas tem sido, em síntese, as impressões dos docentes 

sobre a parte de Língua Portuguesa expressa nos PCNEM. Sob 

a coordenação da professora Regina Maria Gregório, temos de-

senvolvido desde 2000 o projeto de pesquisa Noema3, que busca 

identificar o perfil do professor de Língua Portuguesa no seu 

trabalho com a leitura no ensino médio. 

Dentre outras questões, procuramos preliminarmente visua-

lizar através de questionários a relação que eles estabeleciam com os 

PCNEM. Constatamos (MAFRA; AGUILERA e MENCK, 2001) 

que cerca de 70% deles não se sentem suficientemente embasados 

para trabalhar com a proposta expressa no documento. Por outro 

lado – mas relacionada a esta análise – identificamos uma grande 

parte de respostas breves e diretas, sem maiores detalhamentos, 

transparecendo que o documento em questão e as discussões 

eventualmente geradas por ele não têm feito parte do cotidiano 

destes professores.

3 Projeto de pesquisa 
NOEMA: Percepção 

e Leitura – Núcleo de 
Pesquisa, Orientação e 
Acompanhamento do 
Ensino de Linguagem 

no Ensino Médio. De-
partamento de Letras 

Vernáculas e Clássicas. 
Universidade Estadual 

de Londrina.
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Muitos dos que se expressaram mais claramente foram con-

tundentes em suas colocações, vendo os PCNEM como demagógi-

cos e pretensiosos, por apresentarem como novidade uma proposta 

que, nas palavras de alguns deles, já vem sendo contemplada de 

certa forma pelo Currículo Básico do Paraná (PARANÁ, 1992). 

Sem dúvida, o documento citado foi e tem sido uma importante 

referência na atuação dos professores da escola pública no Estado. 

Ocorre que a formação básica não compreendia o ensino médio à 

época da elaboração deste currículo, no final da década de 80. O 

ensino médio somente passou a ser incluído formalmente nesta 

etapa de formação a partir da promulgação da LDB em 1996.

Nenhum documento oficial tem realmente o iluminado 

poder de modificar uma realidade. Às vezes, muito pelo contrário, 

sua origem de instâncias administrativas públicas – sejam elas 

municipais, estaduais ou federais – é por si só motivo de restrições 

iniciais por parte dos servidores. Todavia, passadas as restrições 

iniciais, os professores de ensino médio acima referidos tiveram 

um olhar mais complacente para o currículo do seu Estado.

As grandes e definitivas transformações partem de dentro 

da escola. Esta constatação não só não cancela como reforça a 

necessidade de uma leitura mais atenta e continuada dos PCNEM, 

que devem ser entendidos como uma linhas gerais, “não como 

uma bíblia” – conforme palavras da entrevistada nº. 34 na pes-

quisa citada. Precisamos discutir mesmo o documento, e muito. 

Repensá-lo além de suas linhas gerais, redimensioná-lo de acordo 

com as nossas especificidades, e cobrarmos das devidas instâncias 

condições para a implementação das ações por nós definidas.
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cOnsiderações finais

Aperplexidade perante os descaminhos ainda é a tônica. 

Os encaminhamentos dados aos PCNEM, referencia-

 referenciados principalmente nas mudanças nas relações 

de trabalho, não necessariamente resolvem os impasses do en-

sino médio, mas o redimensionam em bases mais articuladas 

e realistas.

A escola forma, mas há muito tempo não está só. Forma-se 

além dela e, em muitos casos, apesar dela. As interseções entre 

diferentes saberes e culturas não cancelam o lugar da escola, 

mas a rediscutem como pretenso locus iluminista e redentor da 

sociedade.

O desconhecimento dos PCNEM ou as restrições a eles, 

apresentados pelos professores, não têm colocado os docentes à parte 

das problematizações apontadas no documento. São constantes as 

solicitações de cursos de formação continuada que efetivamente 

contribuam para redimensionar sua práxis pedagógica face aos 

desafios de novas e diferentes linguagens que povoam o cotidiano 

social. Estas solicitações servem inclusive para nos alertar, como 

universidade, da urgente necessidade de uma ampla e aberta 

discussão acadêmica com vistas à reformulação dos currículos de 

nossas licenciaturas.

Os aspectos vinculados a uma subjacente lógica de merca-

do precisam ser identificados e relativizados; a luta por melhores 

condições de trabalho em educação são fundamentais; muitas das 

questões em leitura trazidas nos PCNEM não são necessariamente 

novidade nem unamidade – todas estas constatações não cancelam 
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a importância das discussões que se apresentam no documento. 

Este é o fato novo e sobre o qual devemos nos debruçar, sob pena 

de nossos jovens continuarem vendo na escola, o descaminho; no 

ensino médio, o outro.
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O PROfESSOR DE ENSINO mÉDIO E SEU 
TRABALHO COm A LEITURA 1 

Este trabalho apresenta resultados parciais do projeto de 

pesquisa NOEMA: Percepção e Leitura – Núcleo de

 Pesquisa, Orientação e Acompanhamento do Ensino de 

Lin guagem no Ensino Médio, desenvolvido inicialmente por 

do centes do Departamento de Letras Vernáculas e Clássicas 

e docentes e alunos do Mestrado em Estudos da Linguagem 

da Universi dade Estadual de Londrina. O projeto vem sendo 

realizado junto aos professores de Língua Portuguesa da rede 

pública de ensino estadual de Londrina e de outras cidades do 

norte do Paraná.

A definição do ensino médio como instância de análise se 

deu a partir da preocupação dos pesquisadores do projeto com 

os dados divulgados no Relatório do SAEB/MEC (BRASIL, 

1995) e da Avaliação Estadual do Ensino no Paraná (PARANÁ, 

6

1 Trabalho apresentado 
no I Seminário Interna-
cional de Educação, VII 
Semana de Educação de 

Cianorte e XI Semana 
de Pedagogia da UEM, 

realizado na UEM, 
Campus de Cianorte 
(PR), de 19 a 21 de 
Setembro de 2001.
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1996) sobre os baixos índices da leitura alcançados pelos alu nos 

do ensino médio.

E assim se delineou o objetivo maior da pesquisa – o de-

senvolvimento de um trabalho interativo entre a universidade e as 

escolas investigadas no que tange a questões teórico-pe dagógicas 

relativas à formação de leitores no ensino médio. 

Muitas vezes a relação universidade-escola se faz des focada, 

fruto da desconsideração da historicidade e ação dos sujeitos nela 

envolvidos. No cenário em questão, o principal mediador destas 

ações é o professor. Partindo destas premis sas, procuramos inicial-

mente identificar, através dos dados coletados em questionário, o 

perfil de formação escolar deste professor, sua concepção e práticas 

de leitura – além da atua ção profissional na formação de leitores 

–, para, a partir daí, traçar os demais eixos de desenvolvimento 

da pesquisa, a se rem construídos diretamente e de forma com-

partilhada com estes docentes. 

Nesta primeira etapa, apresentamos uma análise quan-

titativa e qualitativa sobre esta investigação exploratória, par-

tindo dos dados resultantes do questionário encaminhado a 41 

professores de ensino médio. Além dos aspectos anteriormente 

apontados, este questionário busca identificar também como o 

professor compreende a presença da biblioteca neste processo 

formativo e a concepção de leitura tratada nos PCNs, dentre 

outros aspectos.

Acreditamos que os resultados deste projeto poderão 

nos levar a reflexões e buscas de melhores qualificações do 

profissional do ensino da língua materna, tanto na formação 

acadêmica em seus diferentes níveis quanto na capacitação dos 

profissionais em exercício.
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Ainda que em processo, a pesquisa já aponta alguns si nais 

para que se possa traçar o perfil do professor quanto à leitura. Para 

este texto, selecionamos três questões a serem desenvolvidas.

familiaridade cOm as discussões 
cOntempOrâ neas sObre leitura nO 
relatO dO trabalhO des envOlvidO

As discussões contemporâneas em relação aos diferentes 

aspectos da leitura são familiares aos professores entre-

vistados, refletindo-se nas expressões utilizadas no relato 

de atividades desenvolvidas. A identificação de uma tipologia 

textual – e, a partir daí, a preocupação de se trabalhar com a 

pluralidade de textos como jornais, revistas etc. – é ponto de 

destaque em 37% das respostas.

Todavia, muitos entendem que este trabalho se vê prejudi-

cado pela condições de trabalho e pela inconstância, ou ausência 

mesmo, de cursos de atualização. Neste cenário de necessidades, 

a já famosa postura docente de capataz em relação ao livro didá-

tico (GERALDI, 1991) se apresenta como um de seus maiores 

refúgios. O entrevistado nº 16, por exemplo, destaca que a sua 

escolha do texto se dá através do livro didático. Em seguida, coloca 

entre parênteses a expressão “tipologia textual”, sem esclarecer o 

nexo que pretendeu apontar entre as expressões. 

Esta ausência de nexo sugere, por outro lado, que a familia-

ridade anteriormente citada não tem significado necessariamente 

um conhecimento efetivo das situações em que toda estas termi-
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nologias e ações se aplicam. A confirmação deste posicionamento 

se atesta no comentário da entrevistada nº 9 sobre como os alunos 

encaram as atividades desenvolvidas: “Percebo que em média de 

90% se identificam com o texto. Porém esse percentual muda de 

acordo com o tema, texto, tipologia textual [?]. (Observo prefe-

rência por textos poéticos, narrativos, extraverbal [?])” .  

Conhece-se a terminologia, procura-se transmitir uma 

imagem de atualização, mas as indagações que assinalamos ser-

vem para confirmar e justificar a necessidade real expressa pelos 

entrevistados de cursos de atualização. 

Porém, antes e mais importante do que esta expressa ne-

cessidade, o que se constata é uma interdição do trabalho docente 

(Britto, 1998) que aparece no cotidiano escolar mas que se origina 

na sua formação como leitor e professor.

assOciaçãO das atividades em lei-
tura cOm Os textOs escOlares e 
nãO escOlares 

Representantes maiores de uma concepção iluminista

de educação, é ao livro e à literatura – textos escolares  – 

que os professores associam diretamente grande parte de 

suas atividades de leitura. 54% das respostas fazem alusão direta 

ao termo livro. Na resposta à questão 5, que indaga sobre quais 

dificuldades são encontradas ao se trabalhar com a leitura, a 

entrevistada nº 15 aponta o desinteresse dos alunos pela leitura 

dos livros. Ainda segundo a entrevistada, eles apreciam mais a 
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leitura de jornais e revistas. Em ambos os casos, associa-se o livro 

à forma prestigiada e consolidadamente escolarizada de leitura. 

“A escola iluminista foi comida pelo seu mito de origem 

e acabou tentando adequar-se, canhestramente, ao projeto de 

razão instrumental burguesa sem possuir entre nós flexibilidade 

para tanto” (CITELLI, 1997, p. 21). Na busca desta adequação, 

diferentes tipos de textos aparecem como sendo trabalhados, 

mas a inflexibilidade na concepção de leitura transparece através 

da entronização do livro e da literatura como os únicos loci de 

atividades relevantes em leitura. 

Ao ser perguntada sobre o desenvolvimento das atividades 

em sala de aula, a professora nº 9 responde: “Além de diversos tipos 

de textos trabalhados em sala de aula (jornais, revistas, livros didáti-

cos etc.), uma semana por mês é dedicada apenas com leitura (livros 

de caixa, biblioteca, dos próprios alunos)” (grifo nosso). Os textos 

citados inicialmente não seriam motivo também de uma atividade 

exclusiva de leitura? somente aos livros se reserva esta honraria da 

exclusividade? Para a entrevistada, a palavra texto associa-se aos 

materiais de leitura cotidianos; mas para a leitura com todas as 

letras e honrarias, a relação direta e imediata é com a imagem do 

livro. O trabalho com textos não escolares, como jornais e revistas, 

é tido como importante, mas a leitura “de verdade” é pensada e 

planejada com base na imagem do livro.

Não menos importante é o lugar destinado à literatura, que 

se vê referenciada como extensão do livro na proporção de 27% 

das respostas dadas. As atividades de leitura em sala de aula da 

professora nº 28 são desenvolvidas através da “leitura de textos e 

obras literárias”. A resposta aponta a identificação da obra literária 

como uma categoria à parte dos demais textos. Livro/literatura, 



96

Leituras à revelia da escola

trabalhados por convicção; textos não escolares, quando muito, 

por pressentimento.

recepçãO dO trabalhO cOm a lei-
tura em sala de aula pOr parte dO 
adOlescente

O adolescente continua sendo o maior responsabilizado 

pelo insucesso do trabalho com a leitura. 61% dos professores 

entrevistados vêem-no como desinteressado, difícil de ser mo-

tivado. Não havendo vontade de aprender, ensinar perderia o 

sentido. Mesmo sendo compreendido como importante pelo 

docente, o trabalho com a leitura em sala de aula acaba por se 

destituir de significado, pois o professor não se vê como neces-

sário perante a apatia do aluno adolescente.

O descompasso na concepção de leitura do aluno e dos 

professores se reafirmam muitas vezes no instante da escolha dos 

textos. A professora entrevistada nº 34 confessa: “Já me iludi 

escolhendo textos que julgava bons, mas não o eram na concep-

ção do aluno.” Ela não reafirma, conforme comumente se tem 

constatado, que seus alunos não lêem. Subjaz em sua resposta 

que eles lêem algo distinto do que ela levava para dentro de sala. 

Apatias e bocejos adolescentes podem ser compreendidos como 

uma forma de questionamento, ainda que desarticulado, do tra-

balho desenvolvido em sala de aula,2  da leitura cega que a escola 

tem estabelecido com boa parte das vivências e saberes situados 

além dos seus muros. 

2 Ver o artigo “No ser 
e no ler, desconforto: 
literatura infanto-juve-
nil e adolescente leitor”, 
constante deste livro.
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Com relação a estas outras vivências e saberes, todavia, 

sabemos que os jovens não têm reagido apaticamente. Muito pelo 

contrário. Para Arroyo, se tivéssemos uma juventude apática e 

passiva perante o desconhecido e ainda não vivido, esta juventude 

já teria “perdido o sentido de aprender e conseqüentemente esta-

ríamos também perdendo o sentido de nosso ofício de mestres” 

(ARROYO, 2000, p. 55). 

cOnsiderações finais

A despeito de todo o processo de desumanização que

constatamos nos dias atuais – e até mesmo em função 

dele –, é que este nosso ofício se faz cada vez mais 

significativo. Mas um ofício parceiro do olhar e do diálogo mais 

atento sobre os fatos e representações sociais contemporâneas, 

redimensionando nosso trabalho de formação de leitores.
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DIGIVOLUÇÃO NA SALA DE AULA:
AS ABORDAGENS DOS ANImES1 

1 Trabalho apresentado 
no painel Novas Tec-
nologias e Processos 

Interativos na Prática 
Educativa, durante o XI 

ENDIPE – Encontro 
Nacional de Didática e 

Prática de Ensino, reali-
zado em Goiânia (GO), 

de 26 a 29 de maio de 
2002. 

Texto elaborado com 
base nas videoconferên-

cias Leitura de Textos 
Não Escolares por mim 

ministradas no Curso 
Normal Superior com 

Mídias Interativas, 
promovido pela UEP/

UEPG em Ponta 
Grossa (PR) nos meses 

de junho, outubro e 
novembro de 2001. As 

videoconferências foram 
transmitidas para cerca 

de 15 municípios do 
Estado do Paraná.

Pretendo tratar daqueles textos não escolares que costu-

mam ser amaldiçoados na esfera da cultura erudita –

que tem a escola, inclusive, como um de seus institutos de 

legitimação. Falo de uma destas publicações, marcadamente vin-

culadas à cultura de massa e ao mercado dos animes, que nossos 

alunos têm trazido e nos incomodado dentro da sala de aula: a 

Revista Oficial Digimon. 

Alguém poderia se indagar porque não estou tratando da 

Turma da Mônica, produto nacional nesta esfera que também é 

de grande vendagem. Aquela publicação é sem dúvida importan-

tíssima. Todavia, sendo ela já detentora de uma certa unanimidade 

dentro do espaço da escola em função de sua justa qualidade, não 

será objeto de nossa discussão. Ao contrário, pretendo abordar 

aqui as HQs (histórias em quadrinhos) que em geral estão longe 

da atenção escolar e acadêmica.

7
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Identificando nos COLEs (Congresso de Leitura do Bra-

sil) – evento bianual organizado pela Associação de Leitura do 

Brasil, que ocorre desde 1978 – o aglutinador e disseminador das 

diferentes questões em leitura nos últimos anos, entendo que hoje, 

passados mais de vinte anos do primeiro evento, precisamos agora 

partir também para posturas mais propositivas. Ainda assim, se 

pensarmos no tempo da construção do conhecimento, trabalho 

num campo ainda recente como constituição e mais sistematizada 

discussão.

Neste sentido, ao buscar articular diferentes referenciais 

teóricos sobre leitura com uma inserção mais presente nas práticas 

escolares dos 1° e 2° ciclos do ensino fundamental, sou consciente 

de que trago abordagens com vários flancos em potencial – ainda 

que importantes como possibilidade de abertura e revisão, carac-

terísticas inerentes a todo o conhecimento que procura avançar.

 AnImes e digimOn

No Japão, usa-se a palavra animeeshon como uma adaptação 

do inglês animation; daí a forma abreviada anime, que significa 

“animação japonesa”, hoje um produto multimidático que englo-

ba hoje tanto os desenhos animados propriamente ditos quanto 

os quadrinhos, sites na internet, dentre tantas opções passíveis 

de comercialização. O mangá – desenhos com traços e motivos 

orientais – é a base, a origem dos animes enquanto somente de-

senho. Ultimamente as oficinas de mangás têm se popularizado 

no Brasil. Crianças de cabelos espetados, com olhos imensos e 
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nariz mínimo e monstros aterradores e polivalentes são algumas 

das características deste tipo de desenho. 

Este universo tem sido representado também através de 

outras vertentes de lucro como papéis de bala, figurinhas, camise-

tas, cartuchos de videogame, RPGs, kits de miniaturas para mon-

tagem das máquinas ou personagens da série (chamados garage 

kits), chicletes etc. (ANIME, 2001). É importante destacar que 

a Revista Oficial Digimon é uma dentre outras publicações que 

tratam deste mesmo universo. Podem ser encontradas nas bancas 

também a Revista para Colorir Digimon, Passatempos Digimon, 

Quadrinhos Digimon e Guia Oficial Digimon.

Através de uma breve síntese da primeira fase do Digimon, 

poderemos compreender melhor o enredo que deu início aos 

inúmeros episódios. 

O que aconteceria se você encontrasse um pequeno aparelho 
capaz de transportá-lo para um lugar cheio de bichos esquisi-
tões? E se esses bichos fossem camaradas e, por mais que possa 
parecer estranho, eles ainda soubessem falar? Pois é isso que 
acontece com Tai e sua turma. Os garotos vão curtir as férias 
num acampamento e, de repente, o mundo e o tempo ficam 
malucos! Em pleno verão, sem ninguém entender, começa a 
nevar. Tai, Izzy, Sora Matt, TK, Mimi e Joe se ligam que há 
algo errado e, no meio da confusão climática, a galera encontra 
sete digivices – pequenos aparelhos capazes de transportar a 
garotada para outra dimensão.
Um novo mundo se abre para eles, o Digimundo. Lá, tudo 
pode acontecer. Ao chegarem, Tai e os outros conhecem seus 

novos amigos: uns monstrinhos engraçados. Os digimon, 
como são conhecidos, têm o poder de se digivolver (evoluir) 
em grandes campeões. Juntos, eles enfrentarão digimon cor-
rompidos pelo mal, que querem transformar o Digimundo 
no eterno caos. (SITE, 2001)



102

Leituras à revelia da escola

Numa narrativa típica da cultura de massa, o bem e o 

mal de apresentam personalizados de forma bastante clara e 

demarcada.Os coadjuvantes podem até se apresentar com algu-

mas variações ao longo do desenvolvimento da trama, mas os 

protagonistas são politicamente corretos o tempo inteiro. Por 

outro lado, o mais insignificante fato costuma ser motivo para 

que os vilões externem sua maldade. No confronto entre o Bem 

e Mal, este último necessita padecer para o bem da humanidade, 

do Digimundo.

Merece ser observada ainda neste enredo a linguagem 

utilizada, que se dirige diretamente à criança (“O que aconteria 

se você[...]”) e é carregada de palavras e expressões típicas do seu 

linguajar (“esquisitões”, “curtir”, “malucos”, “se ligam”, “galera”), 

permitindo uma sedutora aproximação e identificação do texto 

com o universo infanto-juvenil.

A segunda fase do Digimon foi iniciada em meados do 

ano de 2001. A partir do “crescimento”de nossos líderes-heróis da 

primeira fase, estes desaparecem da trama e os mais novos passam 

a assumir a liderança da fase dois, chamada de Digimon Zero 2. 

Na edição da Revista Oficial Digimon com a qual trabalharemos, 

de maio daquele ano (Revista, 2001), esta fase naturalmente ainda 

não havia sido iniciada, mas já é apresentada como uma próxima 

atração para os meses que se seguiriam.
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diferentes identificações

da revista cOm Outras revistas semanais

Já no Índice (Figura 1) po-

de-se observar o lugar destinado à 

HQ no conjunto da revista. Num 

total de 36 páginas, incluindo-se a 

capa e a contracapa, a única história 

em quadrinhos da revista ocupa 15 

páginas – ou seja, menos da metade 

da revista. O restante é ocupado 

com o trabalho de envolvimento 

da criança no digimundo através 

das diferentes seções constantes 

na revista, invariavelmente abertos 

pelo radical digi–: informações de 

bastidores, testes, curiosidades, car-

tas, dentre outras. 

Isto se constitui numa importante particularidade que 

aponta para outros aspectos além daqueles vinculados diretamente 

à HQ. Vende-se um pacote de imersão no digimundo.

Identificar nesta postura da publicação uma forma torpe 

e cruel de o mercado seduzir o consumidor infanto-juvenil é 

provavelmente uma análise pertinente, mas que se torna estéril na 

medida em que nos restringimos a ela. Uma publicação como esta 

nunca procurou esconder de todos que é realmente um produto 

de mercado e que identifica no leitor seu potencial consumidor. 

Figura 1
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Tão importante quanto aquela constatação da sedução é 

procurarmos pensar junto com nossos alunos a relação entre a 

estrutura proposta para esta revista e a estrutura de texto de outras 

revistas semanais. A natural conclusão a que se chegará é que a 

mesma estrutura se repete em todas as revistas semanais: testes, 

comentários de bastidores, seção de cartas etc. 

Neste contexto, os programas de televisão costumam ter 

um importância fundamental, no sentido de que estabelecem, 

juntamente com as revistas semanais uma estrutura de envol-

vimento com o leitor/telespectador. Junto com o consumo do 

produto, vive-se o universo construído para ele e em torno dele. 

Recentemente, em diferentes revistas semanais como Ana Maria, 

Contigo etc. discutia-se: “afinal, Bárbara e Supla continuarão 

namorando após a Casa dos Artistas?”

Seria válido discutirmos com nossos alunos se questões 

como esta definem nossas vidas. Se não, porque estarmos in-

formados sobre isto nos causa tanto prazer? “[...] Mais do que 

o texto definir suas leituras possíveis, são os múltiplos tipos de 

relações que com eles nós, leitores, mantivemos e mantemos 

que o definem” (GERALDI, 1991, p. 81). Em verdade, leituras 

como estas constituem-se e funcionam na maioria das vezes 

como um relaxamento na forma de escapismo via show business. 

São vários os textos e as formas de ler. Uma das posturas ante 

o texto que Geraldi recupera é a de “fruição do texto” – não a 

fruição no sentido barthesiano, mas aquela que se confunde com 

o próprio prazer desinteressado. Várias também são as formas 

de chegarmos aos diferentes textos e uma delas se faz através do 

prazer, aparentemente descompromissado, de descansar a cabeça 

lendo uma revista. 
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Sem desconsiderar a necessidade de a escola recuperar o 

prazer de se “ler por ler” (GERALDI, 1999, p. 86), compreendo 

ser igualmente importante que a escola trabalhe na constituição 

de sujeitos críticos perante qualquer texto, mesmo sendo ele um 

texto qualquer. Quem escreve, escreve para o outro. Que diferentes 

leitores se configuram em relação aos diferentes textos? Ninguém 

se debruça o dia inteiro, todos os dias, sobre textos acadêmicos, por 

exemplo. Nem os professores universitários. Todos convivemos 

com essa diversidade. 

Todavia, nossa compreensão de criticidade relaciona-se à 

capacidade de identificar as especificidades dos diferentes tipos 

de texto. A identificação destas especificidades caminha pari passu 

com a constituição de um leitor seletivo. 

Aos suportes impressos somaram-se os suportes eletrôni-
cos da comunicação, fazendo crescer excepcionalmente 
a circulação da escrita nas sociedades letradas. Com esse 
crescimento e frente à verdadeira avalanche cotidiana de 
materiais escritos, o julgamento sobre a qualidade desses 
materiais, orientando os processos de seleção para o uso ob-
jetivo do tempo, impõe-se como uma necessidade concreta 
e irrefutável. (SILVA, 1998, p. 25)

A criticidade não precisa ser necessária nem somente 

associada a expressões carrancudas a identificar aspectos ideoló-

gico-político-sócio-econômicos nos textos. O conhecimento das 

especificidades dos diferentes textos contribui para subsidiar os 

julgamentos, as seleções. 

Pode-se fazer uma leitura problematizadora da Revista 

Digimon, assim como se pode fazer uma leitura alienada e repro-

dutora de um conto de Machado de Assis. Não é o texto em si 

que ativa a criticidade, mas sim a forma com que nos dirigimos 
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a ele. Neste sentido, é fundamental também a capacitação do 

professor para o trabalho com os diferentes textos.

dO alunO cOm O grupO

O referencial a se destacar na capa da revista (Figura 2) é 

o vocabulário. Quem é esse “Matt”? Que “Fase 2” é essa? E “Or-

gemon”, quem é? Cria-se um vocabulário específico diretamente 

associado a conhecimentos específicos. Já na capa, o produto se 

faz cúmplice dos leitores porquanto com eles compartilha de 

uma forma de código secreto que a todos une e identifica. A 

identificação da criança com os demais leitores se faz, mediada 

pela revista, através da sensação de pertencer, fazer parte de uma  

tribo que compartilha um mesmo estilo de vida.

Figura 2

Outro aspecto que reforça este sentimento de identificação 

com o grupo é a interatividade que se busca estabelecer através 

das cartas e desenhos enviadas pelos fãs (Figura 3). 



107

Digivolução na sala de aula: as abordagens dos animes

Também sobre este 

assunto, vale destacar ainda 

que os heróis da Revista 

Oficial Digimon são crian-

ças. As demais personagens 

costumam ser figuras com-

pletamente coadjuvantes 

no enredo, personagens 

sem rosto, tamanho o pa-

pel secundário a que são 

destinados. Só as crianças 

protagonistas são ativas e 

movimentam a narrati-

va, enquanto os adultos, 

perplexos coadjuvantes, 

passam ou a tudo assistem 

em silêncio (Figuras 4 e 5).

Figura 3

Figura 4

Figura 5
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As emoções destes heróis costumam estar mais presentes 

em comparação com heróis tradicionais como Homem-Aranha, 

Super-Homem ou Batman. São crianças que são humanas: riem, 

choram, brincam e sacaneiam os colegas, têm medo. Isto as torna 

mais humanas. É um dado que se faz ainda mais importante se 

formos comparar com nossos heróis tradicionais. Não que a nossa 

infância não tivesse uma identificação com eles. Mas eles eram 

heróis-modelo, mais sóbrios, imunes aos arroubos naturais do 

sentimento. Neste sentido também, os heróis do Digimon são 

mais próximos da criança.

Alguns outros aspectos muitas vezes podem passar desper-

cebidos por nós e nossos alunos. Principalmente em publicações 

como esta, é fundamental uma atenta leitura das imagens. Neste 

sentido, observem agora as barras superiores – ou, se quiserem, 

o cabeçalho – da revista (Figuras 6, 7 e 8):

Elas mudam de cor, mudam um pouco o motivo, mas a 

proposta temática do desenho permanece. Estes ícones não são 

gratuitos, todavia. Eles transmitem uma imagem tecnologizante 

para a revista, com os grafismos se assemelhando a placas e chips 

de computador.

Figura 6

Figura 7

Figura 8
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Ainda dentro desta da leitura de imagens, é interessante 

também observarmos a indicação, na seção “Sites Digimon do 

barulho”, de links em laranja que remetem a outras páginas re-

lacionadas com o digimundo (Figura 9) e o endereço do site da 

Revista, que aparece em letras garrafais logo na terceira página, 

abaixo do Índice (Figura 10). Como se tudo isto não bastasse, 

temos ainda a seção  Digimon On-Line  (Figura 11) que detalha 

as brincadeiras constantes em algumas das páginas do site do 

Digimon Brasil anteriormente citado (Figura 10).

Figura 10

Figura 9
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A criança, ao conviver com todo este universo, acaba se 

identificando com um perfil  tecnológico que ela já tem – por-

que ela tem um computador em casa ou na escola – ou com 

um perfil tecnológico  que ela não tem, mas almeja ter. Mesmo 

com quaisquer eventuais carências, ela reconhece estes ícones 

de modernidade.

Analisando a publicidade, Kellner afirma que “[...] a publi-

cidade está tão preocupada em vender estilos de vida e em vender 

posições de sujeito desejáveis, características que são associadas 

com seus produtos, quanto em vender os próprios produtos [...]” 

(1998, p. 121). Na publicidade, tão ou mais importante do que 

vender o produto é vender um estilo de vida. Mais importante do 

que fazer comprar, é ativar constantemente o desejo de possuir.

Figura 11
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estrutura narrativa

A luta do bem contra o mal a que me referi anterior-

men-te se estabelece a partir de uma estrutura narrativa

 imemorial: há uma normalidade, surge um problema, 

este problema gera um confronto em que há um vencedor (o bem) e 

retoma-se a normalidade. Esta manutenção conservadora do estado 

de coisas é típica das narrativas na cultura de massa. O problema 

não surge para transformar a realidade; ele é a erva daninha que 

necessita ser extirpada para que se retome a normalidade. 

Acredito ser interessante a possibilidade de, em sala de aula, 

os professores cruzarem os finais dos textos literários – que em 

geral, trabalham dentro de uma dimensão mais problematizadora 

– com os finais de HQs como Digimon, discutindo-se, a partir daí, 

a diversidade de finais a partir das diferentes propostas de texto.

O próprio desenvolvimento dos monstros corroboram esta 

formatação de estrutura narrativa. Os digimons “digivoluem” 

para lutar contra o Mal, mas depois voltam à sua forma inicial. 

Este amplo processo de restauração reformadora da norma-

lidade se repete ao longo de diversos HQs/desenhos e a criança 

assiste a tudo isto e aprecia esta repetição. Para Benjamin (1984), 

esta satisfação se dá porque “ela quer sempre saborear de novo a 

vitória da aquisição de um saber fazer, incorporá-lo.” (p. 14). É 

a repetição como um processo de transformação da experiência 

em hábito.

Tradicionalmente, as pessoas da narrativa são identificadas 

como sendo de 1ª e 3ª pessoas, onde a 1ª é aquela que narra e 

participa da narrativa, enquanto que a 3ª pessoa narra mas não 
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necessariamente participa da narrativa. Encontramos ao longo dos 

rodapés das páginas da Revista Oficial Digimon uma situação um 

pouco diferente (Figuras 12, 13 e 14).

Nestes rodapés, as tradicionais 1ª e 3ª pessoas da narrativa 

são substituídas por uma espécie de narrador-âncora – representa-

do por diferentes digimons – que comenta determinadas passagens 

apresentadas nas duas páginas que se abrem ao folhear a revista. 

Mas a função destes digimons transcende a narração. Eles são 

os mediadores entre a revista e o leitor, chegando até mesmo a 

representar a figura de um co-leitor, aquele que lê juntamente 

com a criança.

Todos estes aspectos elencados nesta seção podem servir 

também para demonstrar como até mesmo a discussão de um 

tema aparentemente árido como Estrutura Narrativa pode ser 

enriquecido se articulado com os diferentes textos, inclusive 

aqueles que nossos alunos ocultam em suas mochilas.

Figura 12

Figura 13

Figura 14
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enquadramentOs 

Apesar de o termo estar mais associado ao cinema, podemos 

pensar o enquadramento também a partir dos quadrinhos. Cagnin 

descreve os principais enquadramentos ou planos:

a) grande detalhe: em pormenores

b) primeiro plano: da cabeça aos ombros

c) plano médio ou aproximado: até a cintura (cenas de diá-
logos)

d) plano americano: até os joelhos

e) plano de conjunto: corpo inteiro, cenário mínimo

f ) plano geral ou panorâmico: personagens e cenário

g) plano em perspectiva: diversos planos

h) plano plongé (personagem de cima): idéia de encurrala-
mento

i) plano contre-plongé (de baixo): personagem maior do que 
é (apud HIGUCHI, 1997, p. 138, 142, adaptado)

Talvez por desconhecimento e/ou preconceito, costuma-se 

associar os quadrinhos japoneses a uma simplificadora má quali-

dade técnica. Isto não necessariamente corresponde à realidade. 

Numa história em quadrinhos como 

essa, pode-se observar como os pla-

nos são variados e contribuem para 

contar a história. 

Na Figura 15, por exemplo 

temos a presença do rosto em pri-

meiro plano enquadrado também em 
Figura 15
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contre-plongé. Esta combinação de enquadramentos serve, quando 

o enquadramento se faz de baixo, para fortalecer a imagem de 

herói do nosso personagem; ao mesmo tempo, a aproximação 

em primeiro plano acentua a tensão do momento e a preocupação 

expressa no rosto de nosso herói.

Já a Figura 16 apresenta 

um plano geral ou panorâmico, 

numa tomada de baixo para 

cima, que amplifica o movimento 

ascendente e a dramaticidade de 

uma das cenas finais desta história 

em quadrinhos.

Finalmente, na Figura 17, temos uma ambientação em 

destroços, o desamparo expresso no rosto da menina e a expressão 

“fica sozinha”. Texto, desenho e enquadramento em plongé se 

fundindo na ampliação do clima de solidão. 

Figura 16

Figura 17

Talvez coubesse uma discussão com nossos alunos. Será que 

se, na Figura 17, o enquadramento fosse somente do rosto da meni-

na, a idéia de solidão seria transmitida? O enquadramento, o lugar 

e o olhar de quem narra são fundamentais numa HQ. Quando, 

por exemplo, descrevemos uma briga onde um dos contendores é 

nosso amigo, nosso relação de amizade demarca a forma com que 

nos situamos em quanto ao fato narrado.
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Se formos observar as histórias em quadrinhos tradicio-

nais, iremos constar que nestas não há grande variação de planos 

(HIGUCHI, 1997). Os planos médio e panorâmico são os mais 

utilizados e os quadros se apresentam geralmente de forma con-

vencional no tamanho e na ordenação.

cOnsiderações finais

Na introdução deste texto, ao buscar desenvolver uma

inicial e provocativa proposição de trabalho com as 

histórias em quadrinhos japonesas na esfera da formação 

de leitores, procurei deixar claro que esta proposição demanda 

uma continuidade na forma de maiores e mais aprofundados 

encaminhamentos.

Os PCNs de Língua Portuguesa acenam para uma ne-

cessidade de um trabalho com os diferentes textos e, ao mesmo 

tempo, de forma confusa, também apontam para os chamados 

“materiais de qualidade” (Brasil, 2000, p. 55). Que diversidade 

seria esta que vê restringida através de um discutível critério de 

qualidade? Na formação de leitores, só cabem os textos de mundo 

“de qualidade”? Nossos alunos tem sido formados como leitores 

somente nesta concepção?

Já é senso comum a noção de que a escola precisa formar 

leitores a partir de sua leitura de mundo. Até que ponto insisti-

remos em manter somente no discurso a simpática preocupação 

em se “fazer uma leitura de mundo” e/ou “trazer a história de 

leitura de nossos alunos”? Até mesmo a nossa formação como 

professores/leitores não se faz somente a partir dos textos escolares. 
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Nosso aluno precisa se ver reconhecido como leitor. Da 

forma como temos agido, é como se estivéssemos dizendo para o 

aluno: “Nós procuraremos formar você como leitor. Mas o que 

você lê fora da escola e muitas vezes tem a coragem de trazer na 

sua mochila para compartilhar com seus colegas – na maioria das 

vezes atrapalhando a minha aula – é coisa que não presta e não 

me interessa na sua formação”.

O fato é que, com mais ou menos recursos, nossos alunos 

têm transitado por este universo de textos que a nossa formação 

como professores tem entendido como “execráveis”, “subtextos”, 

“textos menores” etc. A partir do gosto pessoal ou como avalia-

ção estética, nada nos impede apreciar ou rejeitar este ou aquele 

texto. Todavia, como formadores de leitores que procuram olhar 

para a trajetória de nossos alunos, desconsiderarmos este tipo de 

produção é virarmos as costas para um tipo de leitura que, de 

alguma forma, os têm constituído. 

Porém, um trabalho com a Revista Digimon em sala de aula 

não pode ser confundido com exorcismo. A escola já está fazendo 

um mal enorme à formação de leitores quando desconsidera este 

tipo de publicação. E igualmente comete um ato nefasto se levar esta 

revista para dentro de sala a fim de destruí-la baseada em precon-

ceitos. Exorcismo, idolatria ou ornamentação pretextual unem-se 

sob a rubrica do equívoco quando falamos em formação de leitores. 

Entendo que, ao contrário, faz-se necessário o diálogo 

entre os diferentes textos. Mas um diálogo de forma crítica, não 

de forma inconseqüente ou adesista. No frenesi informacional 

imposto pela contemporaneidade, o lugar da escola como for-

madora de leitores é cada vez mais importante. Faz-se necessário, 

todavia, colocar limites, definir objetivos e munir-se de meios de 

organização particulares.
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Isto significa que não basta que o professor leve os di-

ferentes textos para dentro de sala, mas que também procure 

conhecer especificidades dos diferentes tipos de texto. De certa 

forma, procurei aqui apresentar algumas das especificidades que 

marcam particularmente os animes. A escola precisa ser o espaço 

da pausa, do stand by, através de uma leitura ponderada e vigilante 

das informações marcadamente indiciais presentes nas diferentes 

leituras contemporâneas.
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