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“A Literatura pode muito. Ela pode nos 

estender a mão quando estamos 

profundamente deprimidos, nos tornar ainda 

mais próximos dos outros seres humanos que 

nos cercam, nos fazer compreender melhor o 

mundo e nos ajudar a viver. Não que ela seja, 

antes de tudo, uma técnica de cuidados com a 

alma, porém, revelação do mundo, ela pode 

também, em seu percurso, nos transformar a 

cada um de nós a partir de dentro.”  

Tzvetan Todorov 



 

 

RESUMO 

 

Este texto versa sobre a importância da literatura na formação humana. Trata-se de uma 

breve reflexão desenvolvida com o propósito de satisfazer a curiosidade pela qual fui 

acometida ao conhecer esta temática, na universidade. Os primeiros passos neste processo de 

conhecimento inicial que, dentre outros autores, aproximou-me de Antônio Candido, 

produziu não apenas a curiosidade de fazer descobertas acerca desta arte chamada literatura, 

mas de entender como ela contribuiria para tirar as vendas que nos colocam nos olhos desde 

cedo na vida. Do contato inicial surgiram indagações sobre as razões da falta de incentivo 

para a formação do leitor na escola e sobre os porquês de não sentirmos falta deste alimento. 

A partir de minha própria história fui, por vezes, fazendo costuras sobre o tecido que eu ia 

aos poucos enxergando, assim como em outras tantas vezes tive que descosturar o terreno 

social, no qual, fui forjada mulher dona de casa. Neste vai e vem, faz e desfaz, fui 

encontrando explicações para a negação, aos que não nascem dentre os socialmente 

favorecidos pelas outras riquezas, do direito que não tive de gostar de ler. Assim, a partir de 

leituras e conversas relacionadas ao tema tanto em sala de aula, como em outras orientações, 

foi se desvelando o verdadeiro sentido, bem como a importância da literatura e da leitura na 

vida de um aluno. O processo e os resultados preliminares que apresento neste relato 

apontam os benefícios, assim como os porquês de não ser fomentado nem o hábito e nem o 

gosto pela literatura como um direito humano básico. Ora, se a leitura é um processo 

libertador, conforme descobri, sua prática é incompatível com a vida numa sociedade de luta 

de classes.  Sendo assim, a conclusão do estudo apontou não para uma resposta afirmativa, 

mas para questões como: neste tipo de sociedade, aos filhos das classes subalternas, cabe a 

quem o incentivo à leitura? Aos pais? À escola? E quando esse leitor não teve oportunidade 

de ter contato com a leitura por causa de sua classe social de origem, a quem devemos 

imputar a responsabilidade por suas condutas inaceitáveis, do ponto de vista das normas e 

leis que o regem? 

Palavras-chave: direitos humanos; ensino; leitura; literatura 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

This text is about the importance of literature in human being development. This is a brief 

reflection developed in order to satisfy the curiosity which I was affected when I known this 

subject at university. The first steps in this knowledge process, among others authors, it 

approached me Antônio Candido. It is not produced only the curiosity to make discoveries 

about this art called literature, but to understand how it would help to take off a blindfold 

that it put in our eyes from early in life. This initial contact it came questions about the 

reasons for the lack of incentive for the reader's education at school and about the questions 

that we do not feel the lack of this supply. From my own story, I was sometimes making 

links, I would gradually seeing and I sometimes was deconstructing to unravel the social 

field. I was forged as a housewife. In this comes and goes, I was finding explanations for the 

denial those who was not born from the socially favored by other riches and the right that I 

did not have to enjoy reading. Thus, from readings and conversations about this subject in 

the classroom and in other directions, it was disclosing the true meaning and the importance 

of literature and reading in the student‟s life. The process and the preliminary results that I 

show in this report, it points out the benefits, as well as the reasons that it was not promoted 

or the habit nor the interested for literature as a basic human being right. But if reading is a 

liberating process, as I discovered, its practice is incompatible with life in a class struggle of 

society. Thus, the conclusion of this study does not pointed a affirmative answer, but it 

pointed questions such as: in this type of society, the children of the lower social class, who 

has the responsibility for encourage reading? Parents? School? And when that reader did not 

have the opportunity and contact with reading because of their social class of origin, to 

whom we impute responsibility for their unacceptable conduct, from the point of view of the 

rules and laws that govern it? 

Keywords: human rights; teaching; reading; literature 



 

 

SUMÁRIO 

INTRODUÇÃO ............................................................................................................ ..10 

SOBRE LITERATURA: UM PERCURSO CONCEITUAL ................................................... ...12 

O sentido da literatura como arte ............................................................................ 12 

Descobrindo a literatura do Brasil na história .......................................................... 16 

A IMPORTÂNCIA DA LITERATURA NA ESTRUTURAÇÃO DE UMA SOCIEDADE ............... 21 

Aprendendo com a crítica literária .......................................................................... 21 

Por que formar leitores?.......................................................................................... 24 

A literatura e a escola: para entender esta relação .................................................. 28 

CONFRONTANDO A REFLEXÃO COM A REALIDADE...................................................... 32 

CONSIDERAÇÕES FINAIS .............................................................................................. 39 

REFERÊNCIAS .............................................................................................................. 40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 

 

INTRODUÇÃO 

 Na escola, infelizmente pouco se importam em oferecer leitura. Mirando minha 

própria experiência, que é igual a de milhões de outros brasileiros nascidos nas camadas 

populares, é uma prova disto. Fui alfabetizada na escola da zona rural, em um lugar 

cedido por um fazendeiro. Além da escola não ser multisseriada, era extremamente 

precária. Via de regra, os professores tinham concluído apenas o ensino médio.  

 Minha primeira professora também não tinha formação suficiente para lecionar.  

Ela costumava dizer que ministrava aulas para não deixar as crianças crescerem 

analfabetas, como seus pais. Ela acreditava que “aquelas crianças” não iriam sair 

daquele “mundinho”
1
.   

  Por falta de oportunidade, terminei a antiga 4ª série com nove anos e parei de 

estudar. Somente depois de muitos anos, retornei à escola e fiz supletivo do 5º ano até o 

ensino médio, no qual não aprendi quase nada. Passava de uma série para outra, mas 

creio que não aprendia os conteúdos necessários. Parei novamente por alguns anos, pois 

não entendia o sentido da escola na minha vida.  Só na fase adulta, comecei a entender a 

falta que me fazia não ter acesso a uma educação escolar de qualidade. Adquiri 

consciência de que não se trata de uma questão pessoal ou familiar, mas de uma 

condição legada às pessoas que pertencem à mesma classe que eu. Portanto sei as razões 

pelas quais existem milhares de pessoas em idêntica condição, porque não tiveram 

oportunidade de estudar, de ler e nem, ao menos, de adquirirem um livro. Quando se 

tornam adultas, não sabem o quanto é de fundamental importância a educação, para que 

possam participar de uma forma mais consciente e ativa na sociedade. 

 Em 2011 voltei aos estudos quando entrei na universidade e estou buscando 

recuperar com muita garra e perseverança o que me foi negado de conhecimentos 

necessários para me reconhecer sujeito do processo histórico. Não falo apenas de 

conhecimentos utilitários, mas também daqueles como cultura e arte, fundamentais para 

o desenvolvimento intelectual e social do ser humano. O que me motivou a tentar cursar 

uma universidade foi ir à busca de respostas para muitas perguntas que existiam dentro 

de mim. Por que uma sociedade tão injusta já que falam tanto em igualdades? Por que 

tanto descaso por parte das políticas públicas para a educação? 

                                                             
1 Daqueles colegas de escola, a maioria migrou da zona rural para a cidade vizinha, todavia, estudaram 

apenas até o ensino médio ou pararam antes. As profissões ou empregos que assumiram são os típicos das 

classes trabalhadoras menos qualificadas, tais como emprego de domésticas, comércio, etc. Eu mesma, na 

adolescência, trabalhei em casa de famílias.  
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Na universidade fui abrindo ainda mais o leque de perguntas e curiosidades. A 

literatura, por fim, apareceu lá pelo terceiro ou quarto período, ao participar do projeto 

“Conhecendo a história através da arte”
2
. Mais tarde vieram as disciplinas que a 

envolviam diretamente. Este encontro foi crucial para a descoberta do objeto no TCC.  

Foi importante descobrir que os textos literários ajudam na formação do leitor na 

medida em que atribuem significados ao que se lê. Eles ajudam no desenvolvimento 

cognitivo, emocional e social do homem. A literatura é um instrumento motivador 

capaz de transformar um indivíduo passivo em um ser ativo e crítico.  

O que me motivou a escrever sobre a importância da literatura foi a sua ausência 

em minha vida. Quando descobri o quão poderosos são os enredos trazidos nos livros 

literários, através dos romances, dos contos, das crônicas, as representações políticas e 

críticas ao modo de viver das épocas para nos fazer entender não apenas a história em 

que se deram as tramas, mas também para a compreensão da realidade e para nos 

estimular a pensar e criar nós mesmos.   

Para escrever este texto, não foi realizada propriamente uma pesquisa de campo. 

Não pretendi tampouco fazer um relato de experiência ou de vida. Pretendi, ao 

contrário, ao compreender minha história, ir adquirindo aquele conhecimento que não 

obtive nos idos da escola fundamental. Também me pareceu interessante conversar 

sobre as questões relativas às minhas descobertas no que se diz respeito à ausência da 

leitura com pessoas em situações do cotidiano. Nas conversas informais, todavia, 

propositais que travei com pessoas de diferentes lugares e formações, tentei descobrir o 

que elas entendiam e achavam acerca da leitura e da literatura. Fiquei surpreendida com 

todos esses relatos, e ficou ainda mais fácil entender a importância da literatura. 

Espero que fique perceptível ao leitor, no decurso desse texto, que trabalhei 

fundamentada nas categorias do método dialético da concepção filosófica materialista. 

Por esta razão aparecem no texto conceitos como “luta de classes”, “classes populares”, 

etc.  

 

 

                                                             
2
“Conhecendo a história através da arte” foi o título na modalidade de bolsa de Desenvolvimento 

Acadêmico pela Universidade Federal Fluminense, cuja finalidade é ajudar o aluno tanto financeiramente 

quanto na aquisição de conhecimentos. Este projeto foi desenvolvido sob a orientação da professora 

Onete Lopes. 
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SOBRE LITERATURA: UM PERCURSO CONCEITUAL 

O sentido da literatura como arte  

a literatura é espelho da vida mesma  

A literatura existe há milênios, mas sua natureza e suas funções continuam 

objeto de discussão até os dias de hoje. Certo é que a literatura é uma forma de arte. 

Arte esta, que diz muito sobre o desenvolvimento humano, individual e social. A 

literatura expressa e revela o que homens e mulheres de cada tempo histórico pensam, 

como se comportam e vivem. 

Em AGUIAR (1973) descubro que em latim, litteratura significa instrução, 

saber relativo à arte de escrever e ler, ou ainda gramática, alfabeto, erudição, etc. 

Também pude saber que o vocábulo “literatura” até o século XVIII era entendido por 

ciência em geral, mais especificamente a cultura do homem de letras. Na segunda 

metade do século XVIII, por causa das transformações da vida cultural e artística da 

Europa Moderna, a palavra “literatura” tem uma evolução semântica: já não designa 

uma qualidade de um sujeito, mas refere-se a um objeto ou conjunto de objetos que se 

pode estudar. A evolução do vocábulo continua e, acerca do fim do terceiro quartil do 

século XVIII, “literatura” passa a significar o conjunto de obras literárias de um país. 

Por volta da penúltima década do século XVIII, passa a designar o fenômeno literário 

em geral, caminha-se para a noção de “literatura” como criação estética, como 

específica categoria intelectual e especifica forma de conhecimento. Tal evolução não se 

limitou e até não parou no Romantismo. Prosseguiu ao longo do século XIX e XX.  

Numa sistematização que me chamou a atenção, CÂNDIDO (2011) chamou de 

literatura:  

(...) da maneira mais ampla possível, todas as criações de toque 

poético, ficcional ou dramático em todos os níveis de uma sociedade, 
em todos os tipos de cultura, desde o que chamamos de folclore, 

lenda, chiste, até as formas mais complexas e difíceis da produção 

escrita das grandes civilizações. (CÂNDIDO, 2011, p. 176.)  

A literatura, como qualquer outra arte, é uma criação humana, e o homem como 

ser histórico, tem anseios, necessidades e valores que se modificam constantemente. 

Suas criações refletem seu modo de ver a vida e de estar no mundo. Assim, a literatura 

foi concebida de diferentes maneiras. Na medida em que essas relações se transformam, 

a literatura também se transforma. Por isso, as obras de um determinado período 
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histórico, ainda que se diferenciem umas das outras, possuem certas características 

comuns que as identificam.  

Pode-se dizer então, que a literatura é uma manifestação universal, ela está 

presente no nosso dia-a-dia, em todas as culturas, ainda que seja uma criação restrita 

tanto quanto é limitado o acesso a esta. Quando o homem se apropria de conhecimentos, 

ele tem outra visão do mundo mais genérica e mais favorável à melhoria da vida na 

sociedade. Nesse sentido, a Literatura é fundamental para o processo de formação do 

homem. É fundamental porque permite um crescimento ou um ganho não apenas 

intelectual, mas também moral e formativo.  Afinal, como Cândido (2011) afirma: a 

literatura, ao melhorar os seres, contribui enquanto arte, para o desenvolvimento 

histórico por ser um tipo de manifestação universal de todos os homens em todos os 

tempos.  

A literatura é arte, é a representação do homem e da vida através das palavras. 

Ela pode transformar sonhos em realidade, aguçar a criatividade, o imaginário e tornar 

possível ao homem conhecer a si mesmo. Pode-se dizer que, além de ser representação, 

a arte cria e recria a realidade. Dessa forma, a literatura proporciona experiências 

relevantes que contribuem no processo de formação do ser humano. 

Até bem pouco tempo, somente as classes mais favorecidas tinham acesso à 

escola, e era o filho varão mais velho que tinha o direito de estudar, porque as mulheres 

na concepção da sociedade eram educadas para casar, cuidar da casa, da família e 

procriar.  Assim, as classes menos favorecidas são afetadas pela ausência dos benefícios 

trazidos pela leitura. Em relação aos aspectos da política em suas vidas, no qual, se 

deixam facilmente influenciar, inclusive em questões de natureza pessoal, por lideranças 

por elas eleitas, como os pastores. São seres reduzidos, diminuídos, sem autonomia. 

Lima Barreto, por exemplo, em seu livro, Clara dos Anjos (2010), narra de um modo 

sutil o retrato da sociedade contando a história de uma moça pobre, discriminada, traída 

e abandonada, que era a sina das moças periféricas de sua época e, que na verdade 

continua sendo em muitas localidades nos nossos dias.  

(...) Por esse intricado labirinto de ruas e bibocas é que vive uma grande parte 
da população da cidade, a cuja existência o governo fecha os olhos, embora lhe 

cobre atrozes impostos, empregados em obras inúteis e suntuárias noutros 
pontos do Rio de Janeiro. (...) Mais ou menos é assim o subúrbio, na sua 

pobreza e no abandono em que os poderes públicos o deixam. (...). (BARRETO, 

2010, p.74-75.) 



14 

 

quando o objeto atravessa o autor 

 A opção para a escolha deste tema está relacionada com minha participação no 

projeto “Conhecendo a história através da arte” que me proporcionou descobrir o prazer 

pela literatura.  A partir desta participação foi se tornando claro para mim os danos que 

sofri por que me foi usurpado o direito à leitura. Quando digo que foi usurpado tal 

direito, estou me referindo à minha “educação escolar” anterior. Não fui incentivada a 

ler e hoje vejo a falta que me fez e como minha vida seria diferente se eu tivesse acesso 

a leituras, a literaturas. 

Foi a partir dos estudos do projeto que comecei a entender sobre a história do 

Brasil. Especialmente aprendi por intermédio de leituras de autores como Lima Barreto, 

Machado de Assis e Artur Azevedo. A propósito das obras estudadas, aprendi muito 

com as histórias. Foi assim com o personagem “Policarpo Quaresma” do livro O triste 

Fim de Policarpo Quaresma (1999) de Lima Barreto, que denuncia de forma categórica 

fatos políticos, econômicos e sociais da época. Ele critica as dificuldades para os 

pequenos agricultores e até mesmo para os trabalhadores urbanos na cidade do Rio de 

Janeiro. Destaca a política discriminadora que já acentuava as desigualdades sociais; 

fala mal do clientelismo; das bajulações; enfim, destacam na ficção as principais 

contradições da sociedade brasileira, o contraste entre um Brasil “pobre” e um Brasil 

“rico”. Observei que, embora sejam visíveis certas mudanças históricas recentes, do 

ponto de vista da situação social dos menos favorecidos, estas mudanças ainda não são 

tão explícitas. O povo ainda não consegue entender adequadamente o sentido da política 

e nem mesmo das eleições em sua vida cotidiana. Isso porque a transformação social, 

intelectual, os direitos igualitários, o avanço e o desenvolvimento do país ainda são uma 

utopia.  

Somente a partir daquele projeto percebi que não fui instruída a ler na escola e tão 

pouco em casa. Em minha casa não havia livros, talvez porque meus pais sejam 

analfabetos, e como todos os analfabetos, conformados com o fato, que a eles soa 

natural, como uma sina hereditária. Eles nunca questionaram o fato de não saberem ler 

nem escrever e até hoje não compreendem a importância destes saberes.  

Fui adquirindo clareza de que meus antepassados nasceram, cresceram e 

reproduziram gerações de brasileiros que não tiveram o direito de estudar, tampouco 

tinham noção da falta que os estudos fizeram na vida deles. Meus avôs maternos e 
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paternos não tiveram acesso aos estudos e acreditavam que pessoas de classes menos 

favorecidas não precisavam aprender a ler e nem a escrever. A ausência da leitura no 

passado me trouxe consequências sérias: uma delas é a visão de mundo, outra é que 

quem não lê, automaticamente não consegue escrever. O hábito de leitura contribui na 

formação social e intelectual dos homens, tornando-os sujeitos críticos e formadores de 

opinião. 

Sinto uma revolta muito grande dentro de mim porque sei que a vida de minha 

mãe e a minha seriam diferentes se ela tivesse estudado. Lembro que quando tinha 

dever para fazer em casa e meus pais não tinham como ajudar, era muito triste.  

 Hoje, quando leio ou assisto a um filme e consigo ver “nas entrelinhas” o que eu 

não via antes desta transformação - o sentido da arte, da cultura, das críticas (que 

existem por trás de cada história) -, consigo perceber que, de alguma forma, eu era 

“cega” e comprovo o quanto me fez falta a ausência da leitura. Sempre tive muita 

dificuldade em interpretar um texto, escrever uma redação e cheguei a pensar que sofria 

de algum distúrbio. Depois percebi que foi a falta da leitura que me acarretou tantas 

dificuldades. Umberto Eco (2005) afirma que “a interpretação não é indefinida. A 

tentativa de procurar um significado final inatingível leva à aceitação de uma 

interminável oscilação ou deslocamento do significado” (ECO, 2005, p. 37). Essa 

interpretação, muito além do texto, é como passei a ver o mundo, a interpretá-lo de 

formas diferentes e modos diversos. Não é somente estar entre o autor e o texto. É 

realizar inferências com a realidade, seja ela qual ou como for.  

 Estar na universidade hoje é uma maneira de resgatar a minha “dignidade e meus 

direitos” em especial, mas também a dos meus pais. Participar desse projeto foi 

enriquecedor para minha formação tanto como ser humano como profissional. Foi a 

partir disso que decidi por esse tema da minha monografia.  

 Também na universidade, conheci a tese sobre a história dos vencidos e dos 

vencedores.
3
 Esta tese de Benjamin, mas do que atestar a existência de uma história 

oficializada nos livros e ensinada na escola, nos permite entender o objetivo por trás da 

escolha pela versão dos vencedores até aqui. 

                                                             
3
“Sobre o conceito de história” (1940) de Walter Benjamin constitui um dos textos filosóficos e políticos 

mais importantes do século XX. Texto enigmático, alusivo, até mesmo sibilino, seu hermetismo é 

constelado de imagens, de alegorias, de iluminações, semeado de estranhos paradoxos, atravessado por 

fulgurantes intuições. (LÖWI, Michael. Walter Benjamin - Aviso de incêndio - uma leitura das teses “Sobre 

os conceitos de história. Editora Boitempo, 2005, p. 7.) 
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 Uma grande descoberta que também fiz nos estudos na universidade foi a de que 

o ser humano acaba se conhecendo melhor por meio das narrativas, ou seja, quando 

ouvimos ou lemos histórias passamos a nos conhecer melhor. Um conhecimento que 

não é apenas da humanidade como essência da coletividade, mas da gente mesmo como 

pessoa e, como tal, de nossa condição social. Aprendemos sobre as razões das 

diferenças sociais, das implicações da política em nossas vidas. Freire (1987) afirma que 

“O radical, comprometimento com a libertação dos homens, não se deixa prender em 

„círculos de segurança‟, nos quais aprisione também a realidade. Tão mais radical, 

quanto mais se inscreve nesta realidade para, conhecendo-a, melhor poder transformá-

la” (FREIRE, 1987, p. 14). A educação nos liberta e nos abre possibilidades de enxergar 

nossa atual realidade e de termos meios para transformá-la e de transformar a de quem 

está próximo de nós, mostrando caminhos diversos e novos horizontes. E também 

entendo o quanto o agir coletivo é necessário. 

Descobrindo a literatura do brasil na história 

Conforme adiantado acima, em minha trajetória, a literatura constituiu uma 

ausência. Ausência que agora revelada, provocou uma sede de saberes ainda não 

devidamente claros. Todavia, esta sede significa, não apenas um vazio de leitura de 

obras literárias, mas também carência de conhecimentos sobre a produção deste tesouro 

sobre o qual, o acesso àqueles que nascem nos seios das camadas populares é negado, 

como é negada qualquer outra riqueza.   

Com o tempo, e especialmente neste momento, fui percebendo que foi por esta 

razão, que meio sem entender, os críticos da literatura brasileira começaram a se tornar 

objeto da minha curiosidade. De repente, esta curiosidade se fez meu objeto de 

indagação e de construção do primeiro saber sobre o qual poderia deixar uma marca de 

construção, não apenas autoral, mas de certa autonomia. Assim, caminhar no rastro de 

uma literatura que vale considerar, pelo traço da nacionalidade, a nossa literatura, neste 

trabalho de conclusão de curso passou a fazer muito sentido para mim e para minha vida 

profissional na área educacional. Talvez, daí venha o maior prazer de fazer um TCC. 

Com isto justifico, pois, essa passagem sobre a temática. 
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Indícios da literatura fazendo a história e a si mesma 

A literatura brasileira surgiu no século XVII, tendo sido seus primeiros escritos 

relatos de viajantes e missionários europeus que colhiam informações sobre o Brasil. 

Além disso, os primeiros escritos são dos portugueses (padres jesuítas, como Pero Vaz). 

Nesse sentido, a literatura brasileira nascente está ligada à literatura portuguesa, visto 

que reflete influências dos autores portugueses.   

De muitos modos, portanto, a literatura brasileira não se separou da portuguesa. 

Parece pertinente, pois dizer que, apenas a partir do romantismo é que a literatura 

brasileira ganhou autonomia, passando, a partir de então, a ter suas próprias 

singularidades.  

Grosso modo, a literatura brasileira dividiu-se em dois períodos, o colonial e o 

nacional, chamados também de escolas literárias, separadas por um período de 

transição, que acompanha a emancipação política do Brasil. O período colonial é 

formado pelo Quinhentismo, Barroco e Arcadismo. Nesse período, a literatura era 

apenas de informação, os autores copiavam as tendências literárias de Portugal. O 

período nacional contém o Romantismo, o Realismo, o Simbolismo, o Pré-modernismo, 

o Modernismo e o Pós-modernismo que se estende até os dias atuais. 

O Quinhentismo (Séc. XVI) destaca-se pela Literatura de informação. Pero Vaz 

de Caminha, o escrivão da comitiva de Pedro Álvares Cabral, que através de suas cartas 

relatava à Metrópole o que via nas terras brasileiras. O objetivo de Pero Vaz de 

Caminha era informar ao rei de Portugal sobre as características relativas aos aspectos 

físicos, vegetais e sociais do Brasil. 

Entre as primeiras obras destaca-se também a Literatura de Catequese que 

pertencia aos Jesuítas que chegaram ao Brasil em 1549. Seus principais representantes 

eram Padre José de Anchieta e Padre Manuel da Nóbrega com seus poemas e hinos.  

O objetivo principal dos jesuítas era catequizar os índios brasileiros, com uma 

Literatura voltada para o cristianismo.  

BOSI (2006) afirma que: 

Os primeiros escritos da nossa vida documentam precisamente a 

instauração do processo: são informações que viajantes e missionários 
europeus colheram sobre a natureza e o homem brasileiro. Enquanto 

informação, não pertencem à categoria do literário, mas à pura crônica 

histórica e, por isso, há quem as omita por escrúpulo estético. (...) No 
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entanto,...  pré-história das nossas letras interessa como reflexo da 

visão do mundo e da linguagem que nos legaram os primeiros 

observadores do país. (BOSI, 2006, p. 13.)  
 O Barroco (final do séc. XVII e início do séc. XVIII) é marcado por oposições 

de ideias em relação ao período anterior e conflitos pessoais.  Ao mesmo tempo em que 

o homem buscava a salvação depois da morte, queria aproveitar os prazeres mundanos. 

Os principais autores dessa época foram Gregório de Matos e Bento Teixeira. Nesse 

período, também existia a literatura da informação. 

  O Arcadismo (Séc. XVIII) é representado pela ascensão burguesa e os ideias de 

progresso, próprios do iluminismo. Esses fatos influenciaram os autores da época e 

predominou a razão como elemento propulsor das obras literárias com uma linguagem 

mais simples. Refletindo as transformações da história, a literatura é testemunha de que 

a burguesia atinge uma posição de domínio na economia e passa a exercer o poder 

político e colaborou para o início do pensamento pré-romântico no Brasil. Os principais 

autores do Arcadismo foram: Cláudio Manoel da Costa, Tomás Antônio Gonzaga e 

Basílio da Gama. 

O Romantismo (Séc. XIX) tem como principais características, o nacionalismo, 

a exaltação dos sentimentos, o espírito criativo e sonhador, a valorização da liberdade e 

o uso de metáforas. O Romantismo foi marcado por manifestações culturais de uma 

época de transformações e rupturas, de lutas e incertezas. A chegada da família real 

portuguesa, em 1808, ao Brasil e a independência do Brasil, em 1822, foram fatos 

históricos que pesaram na literatura e que modificaram e transformaram a realidade e a 

história. Os principais autores do romantismo foram: José de Alencar, Gonçalves Dias, 

Castro Alves, Álvares de Azevedo, Joaquim Manoel de Macedo, Fagundes Varela e 

Casimiro de Abreu. 

Aqui, de fato, parece ter nascido a literatura nacional. O interessante é que este 

nascimento parece estar diretamente relacionado à criação das universidades no Brasil. 

Esta afirmação, que é uma observação da professora Onete Lopes
4
, faz muito sentido, 

pois tais autores figuram dentre os estudantes que inauguraram a vida acadêmica 

nacional, pós-chegada da família real na colônia. Certamente esta transformação no 

processo cultural e de criação no Brasil diz muito sobre a proibição de fundação de 

universidades nos tempos pretéritos. Observa-se também, que doravante, se aceleraria 

                                                             
4 As afirmações da professora foram pontuadas tanto em sala de aula na disciplina de História da 

Educação, ao comentar sobre consequências do nascimento da universidade no Brasil, quanto nas 

conversas no projeto já aqui citado. 
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não apenas o processo de produção de escrita no ramo da literatura, mas o 

desenvolvimento da arte com ares e cores nitidamente nacionais, bem como do próprio 

processo de aceleração da vida intelectual.  

Seguindo os passos do romantismo, nascera aquele outro período, cujas 

características seriam a revelação dos aspectos mais emblemáticos da realidade social 

própria do Brasil, o Realismo, que surge na segunda metade do Século XIX, um 

movimento de ruptura com as ideias do romantismo que entrou em declínio. Os 

prosadores do Realismo falam da realidade social e dos principais problemas e conflitos 

do ser humano. Características desta fase são: linguagem popular; valorização de 

personagens inspirados na realidade; crítica social; visão irônica da realidade. Entre os 

principais autores dessa época, Machado de Assis foi quem mais contribuiu. Outros 

autores importantes da época foram: Raul Pompéia, Aluísio Azevedo, Artur Azevedo. 

Não por acaso, Machado de Assis e Artur Azevedo foram os autores que 

estudamos no projeto para discussão e compreensão da estreita relação entre realidade 

social, época histórica e produção artística. Em “Memórias Póstumas de Brás Cubas” 

(1996), Machado de Assis retrata e critica vários problemas, entre eles, o culto à 

personalidade e meritocracia como um valor natural, um traço existente na sociedade, 

que perdura até os dias atuais. Em especial o autor acentua a hipocrisia que subjaz por 

trás das relações daquela pseudo-aristocracia tão convencida acerca dos modelos 

europeus. Artur Azevedo apresenta em seus contos humorados aspectos políticos da 

história, como é o caso do conto “O velho Lima” (1995), no qual narra o episódio da 

passagem do Império para a República, fato que não contou nem mesmo com o 

conhecimento do povo. 

Outro traço da literatura brasileira, o Simbolismo surge no final do séc. XIX, e é 

um momento histórico bastante complexo, marcado pela transição do século XX para 

uma era moderna. Os autores usavam uma linguagem abstrata e sugestiva, expondo em 

suas obras misticismo e religiosidade. Os principais autores do simbolismo foram: Cruz 

e Souza, Alphonsus de Guimarães, Eugênio de Castro e Camilo Pessanha. 

De acordo com Amaral (2005), o Pré-modernismo não se constituiu um período 

ou uma escola literária, e sim um termo usado para designar os primeiros vinte anos do 

século XX e o início da era moderna. Mas nesses vinte anos apareceram muitos autores 

cujas obras trazem uma temática identificada com a realidade nacional. Dentre os 
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autores, destacam-se: Euclides da Cunha, Monteiro Lobato, Lima Barreto, Graça 

Aranha, João do Rio e Augusto dos Anjos.  

Vale lembrar aqui e, citar pela segunda vez, a grande obra de Lima Barreto 

“Triste fim de Policarpo Quaresma” publicada em 1915, que conta a história de um 

brasileiro comum que era motivo de deboche pela sociedade por ter uma biblioteca em 

casa, porque somente os médicos, os advogados e os ricos tinham o hábito de ler. Uma 

pessoa comum não lia e muito menos tinha uma biblioteca.  

O modernismo divide-se em três fases. Na primeira fase (1922-1930) predomina 

a poesia nacionalista com espírito irreverente, polêmico e uma linguagem coloquial. Os 

principais autores foram: Mário de Andrade, Oswald de Andrade, Manuel Bandeira, 

Antônio de Alcântara Machado, Menotti Del Chia, Cassiano Ricardo, Guilherme de 

Almeida e Plínio Salgado. 

 Na segunda fase (1930 a 1945), os autores produzem prosas regionalistas, uma 

literatura de caráter mais construtivo e inovador. Os principais autores da segunda fase 

foram Murilo Mendes, Jorge de Lima, Carlos Drummond de Andrade, Vinícius de 

Moraes, José Lins do Rego, Graciliano Ramos, Rachel de Queiroz, Jorge Amado e 

Érico Veríssimo, mas nem todos seguem a trilha regionalista. 

A terceira fase (1945-1960) dá sequência à prosa e além da regionalista. Uma 

prosa urbana e intimista em que alguns autores da fase anterior continuam a escrever. 

Entre outros se destacam: Euclides da Cunha, Monteiro Lobato, Lima Barreto, Augusto 

dos Anjos, Mário de Andrade, Oswald de Andrade, Alcântara Machado, Manuel 

Bandeira, Cassiano Ricardo, Carlos Drummond de Andrade, Cecília Meireles, Vinicius 

de Morais, Murilo Mendes, Graciliano Ramos, Rachel de Queiroz, Jorge de Lima, José 

Lins do Rego, Thiago de Mello, Ledo Ivo, Ferreira Gullar, João Cabral de Melo Neto, 

Clarice Lispector, Guimarães Rosa, Olavo Bilac, Guilherme de Almeida, Ronald de 

Carvalho, Ribeiro Couto, Ariano Suassuna, Graça Aranha, Murilo Leite, Mário 

Quintana, João Guimarães Rosa, Jorge Amado e Érico Veríssimo. 

O Pós-modernismo é o nome usado para designar as mudanças ocorridas no 

Brasil, como mudanças socioculturais, políticas, estéticas, tecnológicas, nas ciências, 

nas artes, na literatura, na arquitetura e outras áreas. Pode-se dizer que no Pós-

modernismo aconteceram todas as mudanças que ocorreram no Brasil no âmbito das 

ciências e das artes. 
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A IMPORTÂNCIA DA LITERATURA NA ESTRUTURAÇÃO DE UMA 

SOCIEDADE 

Aprendendo com a crítica literária 

 Os textos literários proporcionam ao leitor o desenvolvimento cognitivo e abrem 

caminhos para outros tipos de leitura, leituras de mundo, de possibilidades de si mesmo 

como indivíduo.  

 A literatura contribui para o desenvolvimento da capacidade de leitura e 

interpretação de uma pessoa, seja ela adulta ou criança, e ao mesmo tempo amplia seus 

horizontes pessoais, culturais e sociais. Ela possibilita a mediação do homem com o 

mundo. É nesse aspecto que a literatura é determinante para a formação do homem 

enquanto um ser social e crítico.  

 Segundo Freire (1989), a leitura é um direito e uma forma de inclusão social, 

pois forma um sujeito crítico capaz de ver e ler a realidade do mundo de múltiplas 

formas. Quando não se tem esse direito, como foi meu caso, ver é como não enxergar ou 

visualizar, mas continuar cego ao mundo a sua volta, ao passado, presente e futuro. É 

não conhecer sua história e reconhecer sua identidade como cidadão. 

É, portanto, neste sentido que compreendo a afirmação de Cândido (2011), ao 

considerar que a literatura também tem uma função humanizadora; ou seja, que além da 

capacidade que ela tem de confirmar a humanidade do homem, repercute e influencia de 

maneira significativa na sua formação. 

Entendo aqui por humanização (...) o processo que confirma no 
homem aqueles traços que reputamos essenciais, como o exercício da 

reflexão, a aquisição do saber, a boa disposição para com o próximo, o 

afinamento das emoções, a capacidade de penetrar nos problemas da 
vida, o senso da beleza, a percepção da complexidade do mundo e dos 

seres, o cultivo do humor. (CÂNDIDO, 2011, p 182.) 

Quando o autor fala em humanização ele se refere ao fato de a literatura 

proporcionar um efeito duplo no leitor, ou seja, a fantasia traz situações reais e ilusórias 

que leva o leitor a refletir sobre suas vivências cotidianas que ajudam no seu 

crescimento interior. “(...) ela é fator indispensável de humanização e, sendo assim, 

confirma o homem na sua humanidade, porque atua em grande parte no subconsciente e 

no inconsciente.” (CÂNDIDO, 2011, p 177.) 

Os textos literários proporcionam reflexão sobre aspectos morais, sociais, 

políticos, culturais, econômicos e, na medida em que o homem reflete, ele vai se 

transformando saindo de um estado passivo para um estado ativo-crítico. O ser humano 
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vive em processo de crescimento e transformação, sempre buscando o novo a todo 

instante. Percebo essa mudança de olhar o mundo desde o momento em que realmente 

tive contato com a literatura. Desde então, pude entender na prática como se ampliam 

horizontes e, assim se revelam ou se manifestam possibilidades de agir de modo 

reflexivo e crítico na busca de um mundo mais justo. A partir das leituras que passei a 

fazer, entendi o quanto era “cega”, o quanto não conhecia da história do País. Quando 

meus olhos foram desvendados, comecei a enxergar o mundo como ele realmente pode 

ser.  A realidade também se constrói nesse processo de novas significações e leituras. 

 Todorov (2009) propõe uma nova abordagem da literatura, considerando 

principalmente o que diz respeito à sociedade e dando mais ênfase ao sentido que a 

literatura tem, e não somente às suas estruturas formais. Quando o autor faz essa 

proposta ele apresenta uma desmistificação da visão que acaba por afastar a verdade dos 

textos.  

A literatura não nasce no vazio, mas no centro de um conjunto de 
discursos vivos, compartilhando com eles numerosas características; 

não é por acaso que, ao longo da história, suas fronteiras foram 

inconstantes. (TODOROV, 2009, p. 22.). 

 De acordo com Cândido (2011), todo o ser humano necessita de um momento 

para sonhar e fugir da vida real e seus problemas, e a literatura proporciona esse 

momento ao leitor, como fuga da realidade através da arte, das histórias, dos contos, das 

poesias. Negar isso é negar o bem-estar e o direito de momentos felizes em contos e 

talvez por leituras compartilhadas entre familiares e amigos. 

 A literatura não oferece somente informações ao leitor, ela oferece também a 

fantasia de viver histórias e momentos, ela nos oferece ilusões criando uma realidade 

possível aos fatos, dando vida e forma aos personagens. Ilusões que fazem tudo ser 

possível no mundo da imaginação e quem sabe, pelo lado criativo, criar soluções para as 

dificuldades do dia a dia. De fato, essa função de operar uma catarse que a literatura nos 

traz, que no nível da produção de sentidos oferece sim uma fuga, mas também 

reencontro com a realidade e novas possibilidades de construção do real. Pensamos não 

somente como as coisas são, mas como poderiam ser. 

 A literatura é um meio pelo qual o homem desperta para a vida, ela não apenas 

nos dá um novo saber, mas também a capacidade de comunicação com os outros, aguça 

a curiosidade e envolve a emoção e a razão. A partir do momento em que o leitor vai de 
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encontro a um texto literário, ele fará conexões cognitivas que, pela curiosidade e a 

atenção, o levarão a enriquecer sua formação, tanto como leitor quanto como ser 

humano. A literatura parte do ponto de vista dos outros e transformando a capacidade 

do homem de enfrentar obstáculos no decorrer da vida. Sua linguagem geralmente é 

encantadora e mexe com o imaginário do leitor. 

Ela nos proporciona sensações insubstituíveis que fazem o mundo real 
se tornar mais pleno de sentido e mais belo. Longe de ser simples 

entretenimento, uma distração reservada às pessoas educadas, ela 

permite que cada um responda melhor à sua vocação de ser humano. 

(TODOROV, 2009, p.24). 

 O momento de leitura deve ser prazeroso e também formador, esclarecedor de 

possibilidades e de criatividade para fazer nosso cotidiano menos duro. A luta da classe 

trabalhadora não é só pelo pão, mas pelo acesso aos bens culturais e educacionais de 

qualidade. Isso não é só literatura, isso é reconhecer-se como ser atuante e consciente, 

que conhece seus direitos e deveres.  

As histórias literárias nos seduzem e despertam nosso imaginário, provocando 

uma reflexão no leitor que nos levam ao encontro com a realidade, quer o presente ou o 

passado, a depender da obra. Neste encontro, a leitura vai emprestando sentidos ao que 

é desconhecido, produzindo significação para o que é vivenciado por meio de diferentes 

e diversas emoções. A obra literária é um meio essencial para despertar o prazer pela 

leitura como fonte de vida. O conhecimento literário proporciona ao ser humano 

experiências históricas e culturais importantíssimas para a sua formação.  

A literatura é um ponto de partida para formar um leitor, pois ela transforma o 

indivíduo. Um dos aspectos mais importantes que proporciona o conhecimento do ser 

humano é a curiosidade, que é estimulada, instigada. Ao ler uma obra literária, a pessoa 

se torna mais crítica e ciente quanto aos seus direitos e deveres como um cidadão. 

A literatura é uma arte não só responsável pela formação acadêmica, mas uma 

aliada para a formação como cidadão pleno e consciente. Além de proporcionar 

experiências pelas histórias, enredos e os personagens, a literatura permite que o leitor 

participe da história com a imaginação e devaneios. Neste sentido a literatura faz parte 

do processo da formação humana. São notáveis os benefícios da prática de leitura, e em 

especial a literatura. 



24 

 

As obras literárias geralmente representam um momento, uma época, um retrato 

da sociedade, um valor histórico capaz de influenciar e transformar a visão de quem não 

conhece. Os autores mostram a realidade vivenciada em um determinado período, as 

falsas virtudes, as violências, as mazelas políticas, juízos de valor, forças de poderes 

entre outras realidades escondidas na história. 

 Cândido (2011) afirma que “A literatura confirma e nega, propõe e denuncia, 

apoia e combate, fornecendo a possibilidade de vivermos dialeticamente os problemas.” 

(CÂNDIDO, 2011, p.177.) A literatura proporciona para o ser humano uma visão mais 

crítica e uma fonte de reflexão, por exemplo, quando se fala em política, a obra literária 

permite refletir e discutir tal assunto, contribuindo para a formação social, intelectual e 

cultural. 

A família tem um papel importante na formação do leitor, visto que o ambiente 

familiar é a primeira instituição de ensino na vida da criança, e em seguida vem a 

escola. Mas nem sempre é isso que acontece. A falta de conhecimento, de estudo dos 

pais é uma barreira a ser quebrada para que o ambiente familiar seja reconhecido como 

primeiro momento de aprendizagem e instrução. Pode-se citar também como causas da 

falta de leitura estrutura familiar desajustada, os problemas sociais e as dificuldades de 

acesso à escola. Mas essa realidade, ainda que de forma pouco relevante, tem mudado 

com acesso mais universal ao ensino, ou seja, por meio das políticas sociais mais atuais 

que estimulam ou obrigam a frequência à escola aqueles que não tiveram oportunidade 

na idade adequada. Isto tem trazido esperança quanto à família vir a ser a primeira 

instituição na formação do indivíduo.  

Por que formar leitores? 

Ninguém passa vinte e quatro horas sem momentos no universo fabulado. Até no 

sono, o sonho é um momento desse universo que acontece independente da vontade do 

indivíduo. É algo inerente ao ser humano. Desta forma, pode-se dizer que a literatura é 

uma necessidade universal, que há necessidade de ser saciada e essa satisfação constitui 

um direito, atuando no subconsciente e no inconsciente, com papel formador de 

personalidade.  

Mais densa e mais eloquente que a vida cotidiana, mas radicalmente 
diferente, a literatura amplia o nosso universo, incita-nos a imaginar 

outras maneiras de concebê-lo e organizá-lo. Somos todos feitos do 
que os outros seres humanos nos dão: primeiro nossos pais, depois 
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aqueles que nos cercam; a literatura abre ao infinito essa possibilidade 

de interação com os outros e, por isso, nos enriquece infinitamente. 

(TODOROV, 2009, p. 23-24). 

 Sendo assim, deveria ser um imperativo em toda sociedade, a formação de bons 

leitores. Todavia, como esta formação implica em resultados que nem sempre são 

convenientes a quem está no poder, a formação de leitor desaparece das prioridades 

dentre os direitos e se transforma em privilégio para certos grupos sociais.  

Entender ou dar sentido à formação do leitor neste contexto, em que se percebe 

a luta de classes como um dado a ser disfarçado e acobertado pela ideologia burguesa, 

constitui-se numa bandeira de luta ainda muito difícil. Uma bandeira que só pode ser 

visualizada e empunhada por aqueles que já conseguem, de algum modo, compreender a 

sociedade não como um dado da vida natural e com leis próprias, mas uma construção 

que é feita de ações e de intenções. Neste sentido, é um processo delicado e complexo 

pensar em como formar leitores comprometidos com a bandeira da transformação.  

Um dos fatores que afetam este processo, é que, para formar bons leitores, pais 

e professores precisam criar estratégias para incentivar as crianças e adolescentes. Pois é 

importante lembrar que a realidade social em que as pessoas vivem também é um 

aspecto que as distancia do acesso aos livros. E em especial o incentivo à formação de 

leitores deve, se possível, optar por uma literatura cujos escritos tenham semelhanças 

com a vida do leitor e com sua realidade. Ocorre que no Brasil, a realidade social 

desfavorece este aspecto do incentivo familiar, como foi o meu caso. 

 Conforme a literatura, alguns fatores são determinantes para a formação do 

leitor, como o ambiente onde vive, os hábitos e os costumes. Não ter acesso aos livros 

priva a criança do prazer pela leitura. Aliás, não só de um prazer, mas de um direito.  

Direito como qualquer outro previsto na Constituição Federal, reconhecido e 

legitimado. Quando cresce sonhando, sonha-se com um futuro e um mundo melhor para 

todos. Não é só o pensar individual, é aprender a pensar no coletivo, na comunidade em 

que se vive, sua realidade e suas possibilidades de transformação.  

 Dever-se-ia ainda levar-se em consideração a difusão das formas de literatura 

erudita, que não deveria ser privilégio de poucos e tornada tabu no que diz respeito ao 

acesso para as classes populares. Para a existência de uma sociedade, de fato 

democrática, é imprescindível que a distribuição de bens seja igualitária. Dessa forma, 

os produtos da criação humana deveriam circular sem barreiras entre a grande maioria 
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da população. Não obstante, esta maioria é cerceada deste usufruto e, por isto ainda 

mais atingida pela pobreza e pela ignorância. Como bem lembra Cândido (2011) “(...) é 

certo que quanto mais igualitária for a sociedade, e quanto mais lazer proporcionar, 

maior deverá ser a difusão humanizadora das obras literárias e, portanto, a possibilidade 

de contribuírem para o amadurecimento de cada um” (CÂNDIDO, 2011, p. 189.) 

 Sabemos que ninguém nasce com algum hábito. Sendo assim, o hábito de ler 

pode ser adquirido em qualquer momento da vida, ainda que o ideal seja produzi-lo o 

quanto antes. Deve-se incentivar a criança mesmo antes da alfabetização, pois muitas 

histórias são contadas por meio de gravuras, desenhos e, aos poucos, ela vai se 

adaptando ao novo “brinquedo” - os livros - e começa a criar suas próprias histórias. A 

organização das palavras, muito mais que um código, traz uma mensagem. Toda essa 

estruturação literária faz com que o leitor seja capaz de ordenar a sua própria mente, 

sentimentos e a visão que constrói do mundo a sua volta. A fruição pode restringir ou 

ampliar a organização da sociedade.  Nessa construção, há níveis de conhecimento 

intencional, seja ele de ideologia, crença, revolta, arquitetados pelo autor e de forma 

consciente assimilados pelo leitor. Cândido (2011) afirma que “O conteúdo só atua por 

causa da forma, e a forma traz em si, virtualmente, uma capacidade de humanizar 

devido à coerência mental que pressupõe e que sugere”. 

Guéhenno apud Cândido (2011), diz que “a boa literatura tem alcance universal” 

(CÂNDIDO, 2011, p.177). Então, por que não usar dela para construir um mundo 

melhor? Um país ou uma sociedade melhor? O Brasil tem uma péssima distribuição de 

bens, apesar do seu processo de crescimento e desenvolvimento econômico. Há, ao 

contrário, uma gritante concentração da riqueza. Isso faz com que se perceba que os 

mesmos meios que impulsionam o país, colaboram para a destruição e degradação da 

grande maioria, no qual continua pobre e analfabeta, longe do conhecimento, que é um 

direito inerente a qualquer ser humano. A injustiça social quanto à distribuição, tanto da 

riqueza quanto dos bens culturais, tira destas pessoas pertencentes às camadas sociais 

menos abastadas o direto de acesso a uma literatura de qualidade e formativa. 

Numa sociedade justa e igualitária, entende-se que os direitos humanos são 

respeitados em todos os níveis. Quando esses direitos são reconhecidos como 

importantes e indispensáveis, é sabido também que deve ser para todos.   



27 

 

 Cândido (2011) apresenta três faces da literatura que podem ser: aquela 

arquitetada com estrutura e significação autônomas; uma forma de expressar emoções e 

visões individuais e coletivas; e ainda, como forma de conhecimento. Essas três faces 

atuam simultaneamente. A forte relação da literatura com a luta pelos direitos humanos 

é apresentada em dois ângulos por Cândido (2001): a primeira: “... que a literatura 

corresponde a uma necessidade universal que deve ser satisfeita sob pena de mutilar a 

personalidade, porque pelo fato de dar forma aos sentimentos e à visão do mundo ela 

nos organiza, nos liberta do caos e, portanto nos humaniza”.  

Em uma perspectiva política “a literatura pode ser um instrumento consciente de 

desmascaramento, que de acordo com Cândido (2011), pelo fato de focalizar as 

situações de restrição dos direitos, ou de negação deles, como a miséria, a servidão, a 

mutilação espiritual”. (CÂNDIDO, 2011, p. 188). Essas mazelas são trazidas à tona por 

conta da má distribuição de bens culturais e pela injustiça social, que assola uma grande 

parcela da sociedade, mas que deve ser mudada por políticas públicas em favor do 

menos favorecido e uma educação realmente de qualidade.   

Esta digressão teórica aqui pontuada pode não ter sentido para um leitor nato, 

todavia para mim, que só descobri este prazer, assim como sua importância nesta fase 

madura da vida, significa quase que como um grito de libertação. É um ARRH! Um 

para que fui me meter com isto? Ou seja, constitui-se numa espécie de elaboração e 

aceitação menos dolorida de uma perda que minha condição de explorada roubou de 

mim. É ao mesmo tempo um alento, por ainda reconhecer a existência de tempo para, na 

minha prática e na minha vida fazer da literatura e da leitura instrumentos para ajudar a 

construir um mundo mais justo e fraterno.  

A literatura e a escola: para entender esta relação 

A leitura literária deveria estar presente na sala de aula com o propósito de 

ampliar o interesse dos alunos pela leitura, mas infelizmente ainda é uma prática que 

precisa ser incentivada por parte das escolas e educadores. Incentivar e promover ações 

para que os alunos tenham prazer pela leitura é um dos desafios que as escolas e 

educadores enfrentam sem sucesso, logo sem resultados. Assim sendo, é uma pena que 

a escola, que é um espaço privilegiado para se aprender e ensinar, continue ousando 

pouco quando o assunto é incentivo à prática de leitura por parte dos profissionais da 

educação. Realidade ainda mais desalentadora quando se trata da escola das camadas 

sociais menos favorecidas (leia-se escola pública). 
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 A educação vive uma espécie de conflito quanto ao hábito de leitura, em 

especial em relação à Literatura. Não raro, isto se justifica pela alegação de que os 

alunos não gostam de ler e não se faz a devida justificativa deste não gostar. Quase 

nunca se escuta que eles não gostam de ler porque não houve na sua experiência o 

acesso à leitura por vários motivos. Certo é que, quem não lê não sabe escrever, debater, 

interpretar, defender ideias, logo não pensa. E, se Descartes estava certo, este ser não 

existe. Quando não pensa, não tem atitude para agir em seu favor ou a favor dos outros. 

Simplesmente segue os mesmos padrões que são impostos pela mídia e pelas camadas 

dominantes. Verdade seja dita, esses indivíduos fazem parte do mesmo mundo, ainda 

sim, vivendo à margem da sociedade, em um mundo, diga-se de passagem, quase 

paralelo. O mundo em que vivem é o mesmo, mas a forma de olhar e de lidar com a 

realidade são diferentes. O ser é subjugado, guiado pelo que é pensado, imposto e 

decidido por outro. Neste momento este outro tem muitas faces: a dos que dominam 

economicamente e praticam a exploração laboral, a dos que oprimem através do saber, a 

dos que oprimem pela imposição do medo e da venda de um projeto individualista e ao 

mesmo tempo “amoroso”, fabricado nos templos religiosos.  

 Entre tantos questionamentos e desafios para formarem leitores, um aspecto 

predominante e recorrente é a desigualdade social, que se torna um abismo entre leitores 

e não leitores. Sabemos que todo indivíduo precisa aprender a ler e escrever, estudar e 

se especializar, mas a maioria não tem acesso à escola, a leituras, porque não tem meios 

para comprar livros, tem que priorizar o trabalho ao invés de estudar. A maioria dos 

estudantes das classes menos favorecidas não completam ao menos o ensino 

fundamental, porque tem que trabalhar, e os estudantes das classes mais favorecidas 

estudam, fazem cursos de especialização, graduação, mestrado, doutorado. Com isso 

fica impossível competir com igualdade na hora de prestar um concurso, por exemplo, 

ou ainda na realização de concursos públicos e na conquista de vagas de empregos no 

mercado privado.  

Do que foi dito aqui, já está claro que a literatura tem também uma função 

formadora. Ela habita no sentido em que o leitor é influenciado pela história, pelo 

contexto da obra e todas as artes. A literatura é o elemento que mais contempla a vida 

cotidiana do homem, pois reúne música, romance, filosofia, drama ao caracterizar uma 

personagem. 
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Face a este reconhecimento, é urgente a necessidade de oferecer leituras às 

crianças e adolescentes, para que elas tomem gosto e tenham o hábito de ler e 

perceberem a cultura, a arte num sentido mais amplo, tendo a consciência da 

importância que é ser um leitor crítico, um cidadão em sua dimensão histórica. A 

Literatura pode mudar o destino de uma pessoa, pode levar a outro caminho, diferente 

do caminho traçado no passado, por um grupo que não teve acesso. Assim sendo, é 

tarefa da escola inserir a literatura no seu projeto pedagógico e tornar real a prática, o 

estímulo, a aplicabilidade de instrumentos que a favoreçam.  

Sabemos que presentear as crianças com livros é um meio de incentivo eficaz à 

leitura, todavia sabe-se que a possibilidade de comprar presentes, em especial livros, 

ainda é uma realidade muito distante da maioria dos brasileiros, por conta da existência 

da injustiça social que priva o acesso aos bens culturais. 

Na escola, espaço privilegiado para ensinar, igualmente há pouco incentivo à 

prática de leitura. Como ingressante nesta profissão, acredito que os professores devem 

fugir dos moldes cristalizados nos livros didáticos, nos quais a leitura é obrigação. É 

importante procurar conhecer novos meios de se trabalhar a literatura, pensar em modos 

de familiarização com elementos da psicologia, antropologia, história e arte para fazer 

as concatenações necessárias à aprendizagem. Esta interdisciplinaridade deve ser levada 

em consideração em qualquer área de estudo no currículo escolar.  

Diante desta reflexão e dela me apropriando, a partir de minha vivência e 

experiência de classe, constato as evidências desta análise na própria realidade que me 

circunda. Noto que existem vários aspectos que devem ser levados em conta nessa 

situação, por exemplo, o nível de estímulo e de habito de leitura no contexto familiar. 

Como sabemos as condições econômicas, na maioria das vezes, infelizmente não 

permitem que um pai presenteie seus filhos com um livro, porque se comprar um livro 

certamente faltará dinheiro para a alimentação. Já um pai de classe média não 

prejudicará seu orçamento se comprar livros para seus filhos. Esta situação é uma das 

barreiras de acesso à leitura, isto é, a desigualdade social desfavorece em todos os 

sentidos, no que pese o acento à meritocracia facilmente usado como justificativa 

recorrente. Principalmente a classe menos favorecida não tem a dimensão da 

importância que a leitura tem na vida de um indivíduo. Se os pais não foram educados e 

incentivados para a leitura, também não vão incentivar seus filhos, porque somos 

impregnados de hábitos e culturas. 
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Segundo Bourdieu e Wacquant (1992), apud Brandão (2010): 

As possibilidades de transformação do habitus podem ser pensadas (i) 
a partir da movimentação e das lutas travadas dentro de um campo e 

(ii) pela circulação entre diferentes campos sociais. Além disso, a 

transformação do habitus pode ocorrer também por um trabalho de 

análise reflexiva (portanto racional) sobre as próprias disposições 

como assinalou. BRANDÃO (2010, p. 231.) 

 

 Uma estrutura familiar que, por origem social, desde a constituição dos habitus 

primários, participa do “jogo social” em uma grande variedade de campos (escolar, 

cultural, econômico, religioso, político), acostuma-se com o constante trânsito por 

campos sociais e amplia suas condições de adaptação para agir conforme regras 

diferenciadas, de favorecimento à repetição do habbitus (2010). 

 Não existem fórmulas mágicas para formar leitores, a não ser começar a ler e a 

criar esse hábito. Porém, podem-se criar algumas estratégias para despertar o interesse 

pela leitura. A questão principal é como atrair indivíduos que ainda não conhecem o que 

é uma leitura de uma obra literária e convencer de suas vantagens que contribuem para a 

formação em diversos níveis. Ou seja, ler na perspectiva em que defende Todorov 

(2009): 

Em regra geral, o leitor não profissional, tanto hoje quanto ontem, não 
lê essas obras para melhor dominar um método de ensino, tampouco 

para retirar informações sobre as sociedades a partir das quais foram 
criadas, mas para nelas encontrar um sentido que lhe permita 

compreender melhor o homem e o mundo, para nelas descobrir uma 

beleza que enriqueça sua existência; ao fazê-lo, ele compreender 
melhor a si mesmo. (TODOROV, 2009, p. 32-33.) 

   

 Não basta apenas saber ler. É necessário adquirir o hábito da leitura. Ninguém 

começa a ter prazer pela leitura do dia para a noite, trata-se de um processo longo. Uma 

das causas do não hábito da leitura, é que existem muitas formas de entretenimentos que 

dificultam uma pessoa a escolher um livro, como por exemplo, os games, os jogos no 

celular, as redes sociais. Na mente de quem não foi educado a ler desde pequeno, é mais 

prazeroso do que pegar um livro para ler.  

 Nossa sociedade, ao que parece, não foi e nem é educada para ter hábitos de 

leitura. A maioria dos alunos que entram nas universidades brasileiras não lê a metade 

do que é pedido pelos professores.  
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 Kleiman (2010) diz que a linguagem já foi caracterizada como o “instrumento 

mais eficiente para interferir na vida interior dos outros” (KLEIMAN, 2010, p. 20). Não 

só linguagem, diríamos, mas o homem através dela, através de seu texto, contexto e 

cotexto.  

 Na mesma direção Sisto (2012) afirma ainda, que o recurso de confrontar o ser 

com obras no qual vão de encontro com sua necessidade, isto é, que são úteis ao mundo 

em que vivem, contribuem para que este chegue mais perto da obra e da convivência 

com os livros e com a literatura. 

A literatura, como uma linguagem artística, é sempre uma possibilidade de 

diálogo e de aproximação de qualquer universo, que deve ser trabalhada de forma 

lúdica, para encantar e seduzir o leitor. 

 Nesta perspectiva muito ajudaria se as bibliotecas públicas fossem mais do que 

meros depósitos de livros; se elas configurassem espaços culturais, espaços de 

convivência, de troca, espaços lúdicos para encontros. Em um centro cultural em São 

Paulo, por exemplo, a biblioteca já se configura num espaço assim.  
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CONFRONTANDO A REFLEXÃO COM A REALIDADE 

Depois de ter travado este diálogo com os autores acima mencionados e de ter 

debatido as revelações que foram suscitadas no texto, pareceu interessante uma 

observação da realidade norteada pelas descobertas. Não que eu duvidasse propriamente 

das análises, entretanto senti certa curiosidade no exercício da observação, para fazer eu 

mesma um juízo tanto das respostas como das afirmações dos autores. Seria para 

experimentar o papel do pesquisador? Fato é que este papel foi desempenhado de forma 

natural e quase espontânea, sem, todavia, deixar escapar aquela aura de método nos 

termos acadêmicos. Portanto pensei utilizar algumas perguntas previamente definidas 

para mediar o contato, ou seja, não desejei usar do improviso e, portanto, ative-me a 

questões sobre a importância da literatura e leitura. Os indivíduos que foram 

introduzidos ao meu „laboratório‟ e mais de compreensão serão assim considerados 

como E1 e E2. 

Ao indagar acerca do hábito de ler obras literárias estava, dentre outras coisas, 

interessada em descobrir, não apenas o leitor eventual, mas o habituado. Desejava, em 

caso positivo, uma conversa ou troca sobre a experiência. Como é sabido, aqueles que 

leem literatura, automaticamente conhecem escritores e muitas histórias. O ato de ler 

literatura, conforme descobri, deve ser entendido como a ação de vivenciar histórias, 

vestir-se de personagens, seus jeitos, pensamentos e falas. É um modo de mergulhar nas 

emoções e perceber que cada linha escrita foi construída com uma intenção capaz de 

causar a associação de ideias do real e do imaginável, transformar narrações verossímeis 

em emoções. Como afirma CURY (2003), nas „estórias‟ podemos resgatar „histórias‟ e 

a ficção pode conter a realidade.  

No que diz respeito a conhecer autores de literatura, metade afirma que conhece 

ou já ouviu falar de um escritor de literatura. Todavia, esta informação pode ser através 

de fontes como as mídias sociais, as teledramaturgias, que têm apresentado personagens 

que falam sobre autores consagrados na literatura. Pode-se citar na novela “Totalmente 

Demais”, o personagem de Fábio Assunção, Arthur, em seus momentos reflexivos 

movidos pela paixão por Carol, personagem de Juliana Paes que, por vezes lê, em outras 

recita versos de Machado de Assis (1993), a exemplo: “Dizem por aí, mas não tenho 

certeza, que meu sorriso fica mais feliz quando te vejo, dizem também que meus olhos 

brilham, dizem também que é amor, mas isso sim é certeza!” (ASSIS, 1993, p. 47.). 
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Existem ainda vários clássicos que foram transformados em versões 

cinematográficas. Sabe-se que um filme pode não substituir a leitura do livro, mas ajuda 

a conhecer o enredo da história, principais personagens e incentivar em conhecer na 

íntegra a obra. Pode-se exemplificar com “O Auto da Compadecida”, lançado em 2000, 

que é baseado no livro de Ariano Suassuna e, que pelo sucesso, certamente divulgou a 

sua obra e pode ter influenciado na opção de leitura deste autor entre o público dado 

apenas ao hábito de se informar pela TV, imagino. Outro exemplo é “Capitães da 

Areia”, baseado no livro de Jorge Amado, lançado em 2011. Apesar da importância do 

autor, nos meios populares ele não alcança maior reconhecimento. 

Cândido (2011) afirma que a literatura está no ser humano: “Manifesta desde o 

devaneio amoroso ou econômico, no ônibus e até a atenção fixada na novela da 

televisão ao da leitura seguida de um romance” (CÂNDIDO, 2011, p. 176). Significa 

que, ainda que não se leia, estes outros meios fazem se realizar esta presença.  

De acordo com as respostas daqueles que afirmam ser leitores, a média anual em 

2015 foi de seis livros. Deve-se levar em consideração que apesar de toda escassez 

material, e especial de recursos financeiros, muitas pessoas conseguem ter acesso aos 

livros de literatura, às raras bibliotecas e salas de leituras estruturadas que, ainda 

conseguem sobreviver, também em raros lugares do país.  

Vale ainda lembrar que as bancas de jornal têm também um papel significativo 

na questão de acessibilidade em literatura, em função dos preços acessíveis das obras. 

Embora impressas em papel e formato mais econômico, preservam a originalidade do 

texto e, portanto, são fontes de conhecimento, com um custo acessível às camadas mais 

pobres. Neste sentido, mesmo que mereça críticas, a redução de custos por parte das 

editoras que produzem livros utilizando papel de qualidade inferior, espaçamento entre 

linhas reduzido e tamanho da fonte menor é elogiável. O que move esse tipo de mercado 

é a busca do lucro das empresas dessa área, mas não há como negar que a cultura letrada 

está chegando de forma mais simplificada, mas sem perder a qualidade textual da obra. 

Pode-se falar ainda dos romances em quadrinhos, com uma nova linguagem. Todavia, 

ainda existe uma parcela muito grande da população que não lê e que não tem acesso à 

literatura. 

Voltando à questão do diálogo informal, com as intenções e pretensões em 

mente, no momento oportuno iniciei o diálogo com E1, que assim se apresentou: 
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Sou uma jovem de 22 anos, só estudei até 4ª série, não leio, não 

assisto telejornais. Gosto apenas de assistir novelas e programas de 

domingos. Tenho dois filhos, não trabalho, não sou casada. Moro com 
minha mãe e meu filho mais velho tem seis anos. Meu tio é quem cria 

meu filho mais velho, porque não tenho condições financeiras. Apenas 

fico com minha filha de três anos. Quero ter mais um filho. Minha 
leitura é muito pouca e mesmo nova ainda não sei ler e escrever 

direito. Sempre vivi muito longe dos livros. 

Este fato remete à questão da evasão escolar que ainda é muito grande no Brasil. 

Muitos jovens, como a do relato, estão fora da escola e se evadiram desde cedo. Destes, 

muitos não sabem ler e escrever e outros tantos são analfabetos funcionais. A diferença 

social cria uma barreira não só econômica, mas também intelectual entre as pessoas e 

deixa à mostra a divisão social em classes antagônicas. Por aí, se verifica também a 

desigualdade na sociedade e invalida qualquer apelo à meritocracia. Todo cidadão tem 

direitos iguais, na prática, o acesso a esses direitos não é igualitário, é uma mera 

formalidade da retórica e um recurso da ideologia para fazer valer a dominação de uma 

classe sobre a outra. Em todos os aspectos, são diferenciados os modos de acesso aos 

direitos. No que toca à literatura, grande parte da população está fora desse alcance. 

Nas condições que E1 se encontra, seria impossível seu acesso a livrarias, ou 

seja, à compra de livros. Suas dificuldades financeiras não permitem que sejam 

utilizados os recursos para outras despesas. Outro agravante seria reservar uma quantia 

para adquirir algo que conhece o preço, mas não reconhece o valor. O preço está 

relacionado ao dinheiro, o quanto paga-se por um bem. Já valor, é tudo aquilo que pode 

contribuir ou trazer algum benefício. A literatura por si só já é um benefício de bem-

estar, além de dissipar os muros das diferenças sociais, proporcionando ao leitor 

possibilidades de sonhar com um futuro mais feliz, próspero e igual para todos. Cândido 

a este respeito afirma que: 

 A luta pelos direitos humanos abrange a luta por estado de coisas em 
que todos possam ter acesso aos diferentes níveis de cultura. (...) A 

organização da sociedade pode restringir ou ampliar a fruição deste 
bem humanizador. (...) A literatura desenvolve em nós a quota de 

humanidade na medida em que nos torna mais compreensivos e 

abertos para a natureza, a sociedade, o semelhante. (CÂNDIDO, 2011, 
p. 182; 188; 193) 

A presença familiar faz muita diferença na construção do imaginário e da leitura, 

mesmo sendo ela por meio de figuras e a criação de histórias. A criança, em seu mundo 

imaginário, com suas brincadeiras de faz de conta, cria e recria enredos com uma 
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sequência que, mesmo não sendo lógica, pode ser concreta no mundo irreal, no mundo 

da imaginação. Mas será mesmo irreal o mundo imaginário e da imaginação? Se, pela 

imaginação se recria a realidade, como pode ser “irreal”? Lembrando que esse mundo 

está inerente ao ser humano, pois acontece no sonho, de forma involuntária. Leituras 

antes de dormir, da hora do banho, etc. Mesmo pais analfabetos podem incentivar por 

meio de contos e experiências de vida contadas desde cedo, desde que tenham noção 

deste benefício. Por esta razão: 

Devemos lembrar que, para a maioria, a leitura não é aquela atividade 
no aconchego do lar, no canto preferido, que nos permite nos 

isolarmos, sonhar, esquecer, entrar em outros mundos, e que tem suas 
primeiras associações nas estórias que a nossa mãe nos lia antes de 

dormir. (KLEIMAN, 2010, p.18) 

CURY (2003) sobre este aspecto, afirma que “Contar histórias fisga o 

pensamento, estimula a análise” e ainda fala que “Pais e professores devem dançar a 

valsa da vida como contadores de história” (CURY, 2003, p. 134.) Esse é o despertar 

para a leitura do mundo e de si mesmo.   

Certamente, como se pode observar, não foi este o caso da interlocutora aqui 

pontuada e, ela é o retrato típico de outros milhões de brasileiros anônimos e contados 

nas estatísticas de pesquisas neste solo. 

O relato de E2 reforça a importância e a transformação que a literatura pode 

realizar na vida de qualquer indivíduo: 

Considero-me uma jovem senhora com meus 50 anos. Sou professora 

aposentada, trabalhei em escolas do Estado, prefeitura e particular. 

Minha especialidade é Ciências. Leio diariamente em minha biblioteca, 
tenho vários tipos de livros, sobre diversos assuntos e assisto 

telejornais, leio revistas, jornais todos os dias e participo de sessões da 

câmara sempre que posso. Estou sempre atenta à economia e política do 

nosso país e do mundo. Tenho plena noção de meus deveres e direitos. 
Não tenho filhos, mas cuido da educação de dois sobrinhos, porque sei 

a diferença que faz na hora de ir em busca de um trabalho. Por exemplo, 

em uma entrevista de trabalho precisamos mostrar nossas qualidades e 
como conduzimos o que não somos tão bons. Sempre cobrei que eles 

lessem pelo menos 1 hora por dia. Vejo na estrutura familiar e 

educacional a solução para muitos problemas que o país vem 

enfrentando. 

 Nota-se que, embora licenciada em ciências, E2 não restringe suas leituras às 

temáticas técnicas de sua área. Lê sobre tudo e procura ter acesso aos meios de 

comunicação para estar atualizada sobre o que acontece perto ou longe, no cenário local 
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ou mundial. Tem uma vida ativa na comunidade local, conhece seus direitos e deveres e 

conhece seu papel como cidadã na sociedade. 

E2 reconhece a importância da leitura quando explica que, sobre os cuidados e 

responsabilidade na educação dos sobrinhos e, nesta destaca o valor das leituras diárias. 

Reforça, com esta fala, a participação da família na construção de seres humanos mais 

bem preparados para as adversidades e oportunidades da vida.  

E por fim, afirma a importância da estrutura familiar na formação educacional, 

por conseguinte, atribui significado à leitura e literatura como fontes de 

desenvolvimento intelectual e avanço social. 

Professores de literatura com quem também dialoguei me fizeram constatar que 

os que lecionam essa disciplina gostam de literatura e leem obras no seu cotidiano, 

apesar de ser um número ainda pouco para profissionais que trabalham nessa área, pois 

ficam numa média de três a quatro obras por ano.  

Sobre o trabalho para motivar a leitura, P1 considera que tenta levar “literatura 

para a escola por meio de leituras que chamem a atenção dos alunos”, que vão ao 

encontro da realidade dos leitores e desperte seu interesse em ler outros temas.  

O gosto pela literatura pode ainda contribuir para as aulas de língua portuguesa, 

como ortografia, construções mais complexas, vocabulário formal e o desenvolvimento 

da criatividade, que pode ser diferencial em avaliações como a redação do ENEM 

(Exame Nacional do Ensino Médio) e em vestibulares.  

Convém, todavia, considerar a literatura de massa como insuficiente. Ou seja, 

aquela que a mídia dissemina ou que cai no gosto, como a moda. Cândido (2011) afirma 

mesmo que é grave considerar a literatura de massa como suficiente para a grande 

maioria e lamenta que devido à pobreza ou a ignorância, as pessoas sejam impedidas de 

chegar às obras eruditas.  

Acerca de como procura dar sentido às leituras, P2 observou:  

Sempre peço para que após a leitura de um livro, cada grupo realize 
dramatizações das partes que mais chamam a atenção para os colegas. 

Procuro relacionar a obra lida com nossa realidade, como fiz uma vez 
com o livro Capitães da Areia de Jorge Amado, que fizemos um 

documentário na cidade. 

É muito enriquecedor esse elo entre a literatura e a realidade do indivíduo. 

Trazer o hábito da leitura, conhecer a literatura, as possibilidades de transformação de 
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uma forma inovadora é amar literatura e fazer dela um bem que pode ser compartilhado 

com qualquer pessoa, a qualquer tempo. Isso é aproximar a literatura da sala de aula e a 

escola da comunidade, da casa de cada aluno. É uma extensão do olhar. O 

conhecimento se prolonga. Essa ação vira uma teia com conexões, com várias histórias, 

vivências e experiências compartilhadas.  

Não é demais lembrar que cada livro pode ser lido de diversas formas por 

diferentes pessoas e que pode ser lido de forma diferente pela mesma pessoa. Tudo 

depende do momento de cada um. Todavia, a fórmula de ensino que parte de conceitos 

e significações técnicas de estudos literários, exemplificados com obras e escritores, 

ainda predomina. Esse processo precisa de mudanças, segundo os críticos com quem 

dialoguei. Para estes, convém partir da literatura como objetivo para se conhecer os 

meios em que foi criada. Nesse sentido, P1 afirma que procura ensinar “abordando os 

significados, definições e mostrando as diferenças entre um texto literário e os textos 

não literários”.  

E P2 parece ir à mesma linha e afirmou: “procuro relacionar os conceitos com a 

realidade. A literatura sempre acompanha os acontecimentos históricos”. 

Os conceitos e definições sempre existiram, mas a literatura não pode ser tratada 

como uma disciplina exata, com tudo muito bem calculado. Literatura é humano e 

social. O cerne do processo de ensino-aprendizagem de literatura deve ser ela mesma. É 

a partir dela que disciplinamos conceitos. Relacionar conceitos com a realidade é 

apresentar conceitos que se encaixem com a realidade ou com um momento histórico. 

Nesse modelo não é a literatura o objeto de estudo, e sim, suas concepções.  

Para Cury (2003): 

Os pais precisam ensinar a seus filhos, criando histórias. Os 

professores precisam contar histórias para ensinar as matérias com o 
tempero da alegria e, às vezes, das lágrimas. (...) Muitos pais e 

professores são dotados de grande cultura acadêmica, mas são 

engessados, rígidos, formais. Nem eles se suportam. (CURY, 2003, p. 

132-133.) 

As informações secas sobre conceitos, técnicas e definições não educam ou não 

sensibilizam para a construção do ser humano como cidadão consciente de seus deveres 

e direitos e como ser pensante e atuante. Essa consciência cidadã emerge do sentir 

associado ao pensar. 
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 Sobre a escassez da literatura na formação, não parece errôneo afirmar que, no 

que pese o aumento da frequência das crianças à escola, parece que a cada ano lêem-se 

menos livros. 

 Kleiman (2010) chama a atenção para: 

Lugar cada vez menor que a leitura tem no cotidiano do brasileiro, à 
pobreza no seu ambiente de letramento (o material escrito com o qual 

ele entra em contato, tanto dentro e fora da escola), ou ainda, à própria 

formação precária de um grande número de profissionais da escrita 
que não são leitores, tendo, no entanto, que ensinar a ler a e gostar de 

ler. (KLEIMAN, 2010, p. 17.) 

   

 Diante desta realidade, soa alentador descobrir professores que tentam incentivar 

o hábito de leitura em seus alunos.  Para isto a motivação de P1 e P2 é acreditar que a 

literatura tem o poder de transformação do ser humano. Explicação muito animadora. 

 Compreendo que é nesta perspectiva que Cândido (2011) afirma que “quem 

acredita nos direitos humanos procura transformar a possibilidade teórica em realidade, 

empenhando-se em fazer coincidir uma com a outra”. (CÂNDIDO, 2011, p. 172.) 

 A literatura consegue perpassar todas as áreas do conhecimento porque ela faz 

parte e é inerente ao ser humano. O ensino de literatura e, por conseguinte de leitura, 

não deve ser uma preocupação apenas dos professores de língua portuguesa ou 

literatura. Os professores de todas as disciplinas devem se empenhar na construção do 

hábito de ler, interpretar e fazer associações, inferências e construções mentais, sintática 

e semânticas.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Depois de muitas pesquisas, estudos e leituras, concluo que tudo isso me trouxe 

muito amadurecimento como pessoa, em minha formação como cidadão e como futuro 

profissional na área educacional. Descobrir um mundo de possibilidades por meio da 

leitura e da literatura faz com que eu possa trilhar novos caminhos em busca do saber. 

Muito mais do que isso, ajudou-me a me conhecer melhor como ser humano e saber que 

não somos seres prontos, somos seres humanos em construção constante, que nos 

modificamos, revemos pré-conceitos, conceitos e verdades que eram por toda a vida. 

Isto se faz em processo, a partir de cada leitura e significação, na interpretação de 

mundos e de possibilidades. Umberto Eco (2005) afirma que: 

Poder-se-ia dizer que um texto, depois de separado de seu autor (assim 
como a intenção do autor) e das circunstâncias concretas de sua 

criação (e, consequentemente, de seu referente intencionado), flutua 

(por assim dizer) no vácuo de um leque potencialmente infinito de 

interpretações possíveis. (ECO, 2005, p.48.) 

 A educação, em especial a leitura, sempre será um caminho para as novas 

descobertas e nos tornarmos cidadãos e, assim reconhecermos nosso papel em um 

mundo com tamanha diversidade de modos diversos de ser ver e viver. Adquirimos o 

poder de transformar nossa realidade e sociedade tão desigual na distribuição de bens e 

riquezas, inclusive, um dos maiores bens: o saber. Só a educação, num sentido mais 

amplo, pode nos fazer trilhar por caminhos mais justos e mais igualitários em favor de 

todos. O ensinar deve passar de uma mera transmissão de conhecimento e ser um 

processo com uma função humanizadora, libertadora e transformadora. A leitura pode 

abrir muitas possibilidades, como abriu para mim: realizar o sonho da formação 

universitária e de poder fazer diferença neste meio educacional, ao qual fiz críticas. E 

tenho certeza que, minha filha, assim como outras gerações da minha família, terão um 

rumo diferente. E isso não é o fim. Foi o começo de buscas por novas transformações 

que são possíveis e realizáveis.  
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