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Resumo: O letramento literário pode ser entendido, de acordo com Zappone (2008), como 

um conjunto de práticas sociais que usam a escrita literária e tem caráter ficcional. Uma vez 

que a escola pretende formar leitores literários de textos diversificados, através de um 

“letramento literário”, este trabalho objetiva-se a analisar se essa leitura dita literária acontece 

efetivamente nos anos finais do ensino médio. O conto Uma História de tanto Amor, de 

Clarice Lispector, foi entregue aos alunos de um curso preparatório para o vestibular na 

cidade de Maringá, Paraná, e junto dele um questionário que buscava traçar o perfil desse 

leitor e pedir uma análise literária do texto supracitado. Através dos resultados apresentados 

nos questionários aplicados, embasados por meio das teorias acerca do letramento literário, 

pode-se afirmar que a “leitura literária” que a escola exige do aluno não acontece quando se 

pede para que ele analise literariamente um texto. 
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Introdução 

  

Os questionários foram aplicados entre 14 alunos pré-vestibulandos do Cursinho 

Renovação RCC, cursinho preparatório para o vestibular, oferecido gratuitamente pela 

Renovação Carismática Católica, na cidade de Maringá, Paraná. Os questionários buscavam 

traçar o perfil socioeconômico do leitor e pedia também uma análise literária do conto Uma 

História de tanto Amor, de Clarice Lispector, conto que foi entregue anexado ao formulário. 

Os questionários pediam aos alunos que preenchessem seu sexo (masculino ou 

feminino), idade (campo aberto), renda familiar (1 a 3 salários mínimos, 3 a 5 salários 

mínimos, 5 a 7 salários mínimos ou mais de 7 salários mínimos), escolaridade (ensino médio  
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incompleto cursando, ensino médio completo, ensino superior incompleto cursando, ensino 

superior completo) e onde concluiu os estudos (totalmente em escola pública, totalmente em 

escola privada ou parcialmente em escola pública e privada). No final do questionário podia-

se ler o seguinte comando: “A partir da leitura do texto Uma História de tanto Amor, faça 

uma análise literária sobre ele, comentando também sobre suas experiências pessoais, se 

gostou ou não de tê-lo lido.” 

 Entre os 14 entrevistados, 9 são do sexo masculino e 5 do sexo feminino; 8 têm 18 

anos, 3 têm 17 anos, 1 tem 21 anos, 1 tem 22 anos e 1 tem 46 anos; 7 têm renda familiar entre 

3 e 5 salários mínimos, 5 têm renda familiar entre 1 a 3 salários mínimos e 2 têm renda 

familiar entre 5 e 7 salários mínimos. Sobre o grau de escolaridade, 11 têm ensino médio 

completo e 3 ensino médio incompleto cursando. 11 deles concluíram os estudos totalmente 

em escola pública, 2 concluíram os estudos parcialmente em escola pública e escola privada e 

1 totalmente em escola privada. 

 

Sobre Letramento e o Ensino de Literatura no Brasil 

 

 A escola tem o objetivo, e desafio, de proporcionar aos seus alunos os instrumentos 

cognitivos necessários para que eles se tornem leitores literários competentes e autônomos. 

Pode-se entender letramento como um conjunto de práticas sociais que usam a escrita 

enquanto sistema simbólico, dentro de padrões tecnológicos para finalidades específicas e em 

contextos específicos (KLEIMAN, 2004). Uma vez que é possível compreender a escrita a 

partir de sua especialização nos estudos literários, a apropriação do conceito de letramento 

pelos estudos literários se faz muito pertinente. Entende-se como escrita literária a escrita 

demarcada pelo aspecto de ficcionalidade e atualização por seu público receptor. Ou seja, 

considera-se Literatura os textos ficcionais que, escritos em vários gêneros, têm na esfera da 

recepção sua concretização enquanto objetos estéticos e lúdicos. Se considerarmos, 

efetivamente, uma escrita específica, definida pelos contornos do que se pode compreender 

como literário, o conceito de letramento mostra-se bastante produtivo para o entendimento de 

alguns aspectos que tangem aos modos de produção, recepção e circulação da Literatura.  
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Dessa forma, a aplicação dos conceitos de letramento aos estudos literários se mostra bastante 

fértil, uma vez que abre perspectivas para aspectos relacionados ao social, levando a 

diferentes práticas em diferentes contextos. 

 O desenvolvimento de certas práticas de leitura levou a prevalecer na escola o que 

Street (1998) chama de modelo ideológico de letramento, ou seja, o desenvolvimento dos usos 

da escrita, compreendida como um sistema de signos fechados em si mesma, capaz de 

traduzir sentidos por si, independentemente dos contextos e dos interlocutores que participam 

do processo de comunicação feito por intermédio da escrita.  

Sabe-se que as práticas de letramento são padronizadas por instituições permeadas 

pelas relações de poder e historicamente situadas, sendo que essas práticas foram emolduradas 

por algumas instituições, como a escola e a crítica literária, que reverberam valores e práticas 

burguesas que acenam quase sempre olhares brancos, masculinos, ocidentais e 

economicamente favorecidos para esses textos. Embora seja o modelo de letramento que 

prevaleça na escola, ele tem falhado no processo de formação de leitores literários, uma vez 

que, na maioria das vezes, nos anos finais do processo de escolarização, os estudantes deixam 

de ler textos literários canônicos fora do ambiente escolar e alguns, por vezes, demonstram 

completo desdém por eles. 

 Assim como há múltiplos letramentos, o mesmo acontece com o letramento literário. 

Há diversas formas dos indivíduos se relacionarem com o ficcional, gerando novas práticas, 

em contextos e finalidades diferentes, como a Internet, as novelas, o cinema, os best sellers, o 

teatro, dentre outros contextos desconsiderados, muitas vezes, pela escola. Por ser uma 

instituição tradicional, cujas práticas foram moldadas através de longo processo histórico e 

social, dificilmente a escola modificará os valores que subjazem o ensino de Literatura. Dessa 

forma, o letramento autônomo, que constitui um conjunto de práticas escolares com a escrita 

literária, continuará sendo praticado na realidade escolar brasileira. 

 A escola é uma instituição tradicional e faz-se necessária breve explicação sobre o 

ensino de Literatura através dos séculos para entendimento de como e o porquê da Literatura 

ser ensinada atualmente dessa forma nas escolas. Assim, dentro da contextualização histórica, 

tem-se no século XVI a colonização do Brasil por portugueses. Estes legavam as tarefas  
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pedagógicas aos jesuítas, que se interessavam pela catequese dos indígenas. As mudanças 

somente ocorreram no século XVIII, ou seja, “durante a administração do Marquês de 

Pombal, em que o governo português decidiu envolver-se com os rumos da educação dos 

jovens, retirando o monopólio dos inacianos e procurando laicizar o ensino” (ZILBERMAN, 

2007, p. 246). Para que as mudanças ocorressem de fato, e “como os jesuítas controlavam o 

ensino, o governo promulgou imediatamente uma reforma educacional, reorganizando os 

estudos secundários e estabelecendo um novo currículo”, ou seja, o “verdadeiro método de 

estudar, de Luiz Antônio Verney, publicado na Itália em 1746” (LAJOLO; ZILBERMAN, 

1991, p. 34). 

 Retomando esse contexto histórico inicial do ensino de Literatura no Brasil, sabe-se 

que o Método Pedagógico empregado pelos jesuítas, ou Ratio Studiorum, introduziu “o ensino 

da Literatura” em nosso país. Como naquela época, o “conceito de literatura ainda não estava 

estabelecido e os escritos clássicos”, tais como a poesia, as cartas, e os discursos dos gregos e 

latinos, “eram utilizados para o ensino da Retórica e da Poética” (BARBOSA, 2014, p. 4), 

observa-se, assim, que o ensino e o conceito de Literatura no Brasil, enquanto disciplina, teve 

início no ensino secundário do Colégio Pedro II, em que se transformou no ensino de História 

da Literatura (BARBOSA, 2014). 

 Segundo RAZZINI (2000, p. 49): 

 

O ensino da literatura brasileira tinha pequena expressão no currículo 

do Colégio Pedro II, predominantemente clássico. Além disso, nossa 

condição periférica nos obrigava a estudar as literaturas européias, 

quer seja para ter contato com a civilização moderna, cujos expoentes 

eram Inglaterra e França, quer seja para encontrar modelos para a 

construção de uma história de nossa literatura, nascida da literatura 

portuguesa e ainda dependente dela. 
 

Observa-se que ao adotar a concepção de ensinar Retórica e Poética era como ensinar 

modelos e principalmente ensinar a imitar, o que se seguiu até a revolução Romântica. Então, 

como já mencionado, em meados do século XIX, os ensinos da Retórica e da Poética foram 

substituídos pelo ensino da História da Literatura. “Contudo, até que o ensino da disciplina se 

consolidasse e fosse introduzido no Colégio Pedro II, o próprio sentido do termo literatura foi 

se construindo e adquirindo aos poucos o perfil do que atualmente consideramos como  
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Literatura” (BARBOSA, 2014, p. 6). 

Nesse sentido, percebe-se que, em suma,  

 

a organização da historiografia da literatura brasileira, a fundação de 

sociedades e revistas de cultura, a criação do romance nacional, 

empresas de cujo conjunto resulta a malha de instituições e práticas 

sem o que uma produção escrita como a literatura não se viabiliza. Em 

resumo, os eventos aqui alinhavados parecem representar diferentes, 

mas simultâneas cenas da mesma peça: a montagem da infra-estrutura 

imprescindível à consolidação da leitura literária enquanto prática 

difundida entre os setores atuantes da sociedade (LAJOLO; 

ZILBERMAN, 1991, p. 137) 

 

 A partir disso, no decorrer de cada época, percebe-se que o conceito de Literatura vem 

sofrendo modificações, porém de forma lenta, devido a isso ainda é possível identificar na 

atualidade “esse modelo de história da literatura e a sua repercussão no seu ensino, através, 

principalmente do conteúdo e da disposição da literatura no livro didático”. Outro problema 

evidenciado neste suporte “é o de oferecer a todo e qualquer texto literário os mesmos 

suportes de leitura”, sem levar em consideração “as regras e os protocolos de leitura exigidos 

para a leitura feita neste período” (BARBOSA, 2014, p.4). 

 Além da compreensão sobre os objetivos do ensino de Literatura na escola, que é 

formar um leitor capaz de compreender e apreciar a Literatura nos moldes burgueses 

estabelecidos pela historiografia e pela crítica literária ao longo dos séculos, a escola precisa 

propiciar aos alunos os instrumentos necessários para que eles atinjam essa finalidade, ou 

seja, que a escola patrocine o ensino das convenções literárias que regem a construção da 

escrita ficcional, nos mais diferentes gêneros nos quais ela pode se manifestar.  Como afirma 

Hansen: 

 

Para que uma leitura se especifique como leitura literária, é 

consensual que o leitor deva ser capaz de ocupar a posição semiótica 

do destinatário do texto, refazendo os processos autorais de invenção 

que produzem o efeito de fingimento.  Idealmente, o leitor deve 

coincidir com o destinatário para receber a informação de modo 

adequado. Essa coincidência é prescrita pelos modelos dos gêneros e 

pelos estilos, que funcionam como reguladores sociais da recepção 

compondo destinatários específicos dotados de competências 

diversificadas (HANSEN, 2005, p. 20). 
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 Como nota-se na fala de Hansen (2005), para que o leitor interaja de forma adequada 

com o texto literário, faz-se necessário que ele conheça as convenções que regem a escrita 

literária em seus diferentes gêneros (lírico, dramático, narrativo e épico) e também dos estilos 

de época que regulavam essa escrita. Assim, entende-se que a leitura literária supõe um leitor 

que tenha uma formação muito específica, que lhe permita depreender tais convenções de 

escrita ficcional e tal formação, quase sempre, se concretiza na escola, lugar privilegiado para 

o ensino. Uma das finalidades do ensino da linguagem, inclusive, que compõem os 

Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino Médio é: “Analisar, interpretar e aplicar os 

recursos expressivos das linguagens, relacionando textos com seus contextos, mediante a 

natureza, função, organização das manifestações, de acordo com as condições de produção e 

recepção” (BRASIL, 2002, p.127). 

 Em outras palavras, ao oferecer os recursos necessários aos estudantes para que eles 

desenvolvam estratégias interpretativas de leitura do texto literário, a escola deixa muito claro 

o contexto em que tal leitura acontece, com características bastante específicas, levando-o a 

interagir efetivamente com o texto e produzindo sentidos pertinentes a ele. Ainda retomando 

os conceitos de Hansen (2005), essa leitura literária implica em refazer o processo de 

fingimento idealizado pelo autor de determinada obra. Nesse processo, deve ser analisado o 

narrador, o tempo, espaço, personagens e a diegese, levando em conta também o contexto 

sociocultural do momento em que a obra foi escrita. 

Segundo Abreu (2006, p. 19), “a escola ensina a ler e a gostar de literatura. Alguns 

aprendem e tornam-se leitores literários”. E para que essa leitura literária aconteça fazem-se 

necessários alguns protocolos de leitura a serem seguidos, o que Aguiar (2000, p.21) chama 

de “operações fundamentais”, para que ocorra uma “aproximação crítica de uma obra 

literária”. Tais operações estão relacionadas à: paráfrase; análise; interpretação e comentário. 

Das citadas, nos ateremos à análise, entendida pelo autor como “a caracterização da forma 

particular de uma obra, através da consideração de seus elementos internos e das relações que 

mantêm entre si” (AGUIAR, 2000, p.22), e nesse sentido, tem-se como exemplo o romance, 

que apresenta: tempo, espaço, personagens, foco narrativo, ponto de vista, natureza da ação, 

quando há ação, “pois há ficções, e não só contemporâneas, que se caracterizam pela sua falta 

ou impossibilidade” (Ibidem). 
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Seguindo essa linha, Abreu (2006) também traz esses elementos necessários à análise 

literária de um texto, que são elementos próprios da constituição de narrativas, ou seja, 

personagens, enredo, ambiência, linguagem, tempo e foco narrativo. Ante o exposto, observa-

se que o texto Uma História de tanto Amor, de Clarice Lispector, possui todos esses 

elementos, constituindo-se em um texto literário, pois dá suporte à leitura literária. 

 

Da análise 

 

 O texto Uma História de Tanto Amor, de Clarice Lispector, conforme já mencionado, 

suporta uma análise literária. O conto foi publicado em 10 de agosto de 1968, no Jornal do 

Brasil, mas somente incluso no livro Felicidade Clandestina em 1971, e versa sobre uma 

menina que possuía duas galinhas, a Pedrina e a Petronilha. Elas eram cuidadas pela menina 

como se fossem membros da família. Um dia, quando a menina foi levada pela família para 

passar o dia na casa de um parente, ao retornar à casa, a menina fica bastante chocada ao 

descobrir que Petronilha fora comida pela família, exceto sua mãe (que não gostava de 

galinha) e os empregados (que comeram carne de vaca). Mesmo bastante nervosa e chateada, 

a mãe da menina explicou a ela que quando se come os animais eles ficam “mais parecidos 

com a gente, estando assim dentro de nós. Daqui de casa só nós duas é que não temos 

Petronilha dentro de nós. É uma pena” (LISPECTOR, 1998, p.142). Já Pedrina teve uma 

morte mais “natural”, uma vez que sempre fora frágil, a menina ao vê-la doente, embrulha-a 

em um tecido escuro e coloca Pedrina em cima de um fogão de tijolos para aquecê-la, mas 

acaba por cozinhar a galinha. Depois de adulta, a menina teve outra galinha, Eponina. A 

menina possuía um amor mais realista por ela, uma vez que já sabia da dura condição da 

morte. Quando chegou a vez de Eponina ser comida, a menina apressou-se e comeu-a, mesmo 

sem fome, lembrando-se do que sua mãe dissera. O texto termina com o narrador dizendo:  

 

Tinham feito Eponina ao molho pardo. De modo que a menina, num 

ritual pagão que lhe foi transmitido de corpo a corpo através dos 

séculos, comeu-lhe a carne e bebeu-lhe o sangue. Nessa refeição tinha 

ciúmes de quem também comia Eponina. A menina era um ser feito 

para amar até que se tornou moça e havia os homens (LISPECTOR, 

1998, p.143). 
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Esse conto foi entregue aos pré-vestibulandos, e, esperava-se, a partir do que foi 

solicitado, que eles fizessem uma leitura literária, ou seja, uma análise baseada no gênero 

textual em questão, que por ser um conto, há de se apresentar os elementos necessários dentro 

dos protocolos de leitura literária. Dos formulários analisados pode-se dizer que não há leitura 

literária sobre o texto. Embora alguns leitores consigam depreender o texto e contrapô-lo a 

outros escritores, mesmo que erroneamente, como Mário de Andrade, 

 
O que todos sabemos é que os animais tem “tudo” em relação a alimentação, 

sobrevivencia e sexualidade, no caso da história pode-se dizer ou comparar 

com “Contos Novos” de Mario de Andrade onde um dos contos é “A 

Galinha” e este conto nada mas é do que a história de uma galinha que foi 

para a familia e na hora do desespero ela chocou um ovo e nisso a garotinha 

da família se comove ao ver a galinha também ser mãe e não deixa ninguém 

tocar mas, que no final ela é feita de almoço / janta. Logo pode-se, digo, 

nota-se o mesmo ocorre com a menina que ve a alma da galinha, sente algo 

que a faça eufemera e no final é comida. (ENTREVISTADO 1) 

 

Na maioria dos formulários, os entrevistados apenas recontam a história, como nota-se 

nos trechos a seguir: “A história narra o amor de uma menina por suas duas galinhas, essas 

mesmas se tornam os afazeres diarios dela.” e, em outro questionário, “A menina quando 

pequena tinha duas galinhas, Pedrina e Petronilha. Tinha um amor incondicional pelas duas. 

Havia outras galinhas inclusive um galo.” 

 Além do recontar da própria diegese feita por eles, há ainda uma menção à metáfora, 

que pode ser entendida como uma comparação implícita. Ocorre que na maioria dos 

formulários há uma comparação entre a galinha e o ser humano, fazendo menção à metáfora 

mesmo que de forma inconsciente, como em “Pelo que observei o texto faz uma analogia 

entre homens e animais, aborda também a questão do amor e creio que da predestinação, a 

galinha já nasce predestinada a morrer e virar alimento e o ser humano não.” e em 

 

Após fazer a leitura do texto percebi que o texto não fala simplismente das 

galinhas, e sim do ser humano, que é feito para amar mas com as decepções 

da vida começa a não ligar para as coisas que antes era tão importante. 

Percebi que a menina ficou conformada com a morte de suas amigas já que 

sabia que elas agora estaria mais proxima de si do que em vida como diz o 

texto. (ENTREVISTADO 2) 

 

 Percebe-se também que, pelo texto ser de Clarice Lispector, que já tem um  
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histórico/roteiro de leitura cristalizado pela crítica literária, as análises são mais voltadas para 

o âmbito psicológico, como em “O texto é bom de ler pois nos faz lembrar de momentos 

vividos com perca de que amamos mas que mesmo que tenhamos sofridos conseguimos 

superar e ainda estamo de pe.” Tal, ainda poder ser observado, no seguinte excerto 

 

Percebi que a menina ficou conformada com a morte de suas amigas que já  

que sabia que elas agora estaria mais próxima de si do que em vida como diz 

o texto. Achei muito interessante a história pois com um exemplo tão 

simples nos faz pensar nas nossas experiências. O texto me lembra as 

histórias que já vivi, não só com relacionamentos com homem, e sim com 

meu pai, meus primos e amigas. Eramos muito ligados até perdermos uma e 

com isso acostumamos a dor de ver um a um se afastando. 

(ENTREVISTADO 3) 

 

 Ante o exposto, uma vez que a leitura literária implica em refazer o processo de 

fingimento idealizado pelo autor de determinada obra e, nesse processo, deve ser analisado o 

narrador, o tempo, espaço, personagens e a própria diegese, levando em conta também o 

contexto sociocultural do momento em que a obra foi escrita, nota-se que essas categorias não 

são mencionadas no texto dos entrevistados.  

 

 

Considerações finais 

  

 Chegando aos anos finais do ensino médio, que pressupõe que o aluno esteja apto a 

passar para um curso superior e espera-se que consiga fazer leitura de textos diversificados, 

pode-se dizer que entre os entrevistados, nenhum deles fez uma leitura literária adequada aos 

moldes escolares. Há esboço de uma leitura literária, rasa e muitas vezes inconsciente, mas 

que não contempla as categorias de análise literária, propostas por Hansen (2005), Abreu 

(2006) e Aguiar (2000). 

 Um dos prováveis motivos para que isso aconteça é o fato da Literatura nascer no 

Brasil como suporte para outras disciplinas, e não como uma disciplina autônoma. Desde sua 

gênese, dentro da escola brasileira, por não ser autônoma, era vista como “sem importância” e 

isso ainda ecoa nos dias de hoje, fazendo com que o aluno não dedique seu tempo a ela como  
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dedica a outras disciplinas, como a Matemática e o próprio Português. 
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