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RESUMO

Este programa de trabalho com a Literatura teve por objetivo fomentar  o hábito da 
leitura  da  Literatura,  buscando  resgatar  o  prazer  de  ler  na  escola  através  da 
exploração de estratégias variadas aliadas a textos clássicos, com turmas de 2º. ano 
do  Ensino  Médio.  Tal  processo  oportunizou  aos  alunos  acesso  a  situações  de 
contato com a arte literária, reflexão crítica e, sobretudo, para tomar contato com a 
Literatura na forma de prazer estético e artístico. Os resultados conquistados ainda 
não  são  grandiosos,  mas  mostram  que  envolvimento  discente,  sobretudo  na 
composição de dramatizações; dando conta de mostrar um caminho novo para a 
exploração da leitura na escola.

Palavras-chave: Literatura. Estratégias de leitura; Dramatização. Roteiros.

ABSTRACT
This paper wants to work with Brasilian Classic Literature and have also objetive to 
motivate our students to read with pleasure on the school. For this work make used 
diferents tactics with 2nd year of medium school that knowed classic texts of literary 
art.  Our  students  maked  a  reflexion  and  give  a  pleasant  meeting  with  nacional 
literature, they too make a theathre and scripts to use in the classroom. This is a new 
and nice way to study Classic National Literature.

Key-words: Literature. Tactics of the pleasure of reader. Scripts.

INTRODUÇÃO

O desenvolvimento do hábito de ler vem, há tempos, preocupando 

pais,  professores  e  estudiosos  do  assunto,  sobretudo  quando  as  avaliações 

internacionais deixam à mostra os problemas com a compreensão de informações 

contidas  em textos  simples.  Agrava-se  a  situação  quando  se  fala  em leitura  da 

Literatura chamada clássica. A falta de leitura diminui consideravelmente quando se 
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trata  de  leituras  de  outros  gêneros;  motivo  pelo  qual  a  busca  de  estratégias 

diferenciadas pode ajudar,  senão a resolver,  ao menos minimizar o problema na 

escola.

Uma das primeiras constatações fica a cargo da função com que a 

leitura tem sido tratada: ora como instrumento de moralização, de dominação, de 

controle, ora como forma de veiculação de teorias socialistas/capitalistas enfim, toda 

sorte de objetivos que fogem ao cerne da obra literária, seu aspecto artístico, como 

objeto estético que é. Assim, o problema em torno do qual se firma esta pesquisa é o 

do resgate da leitura da Literatura na escola, como forma de subsidiar o aluno no 

trato da vivência coletiva a partir da cosmovisão artística e interdisciplinar, posto que 

Literatura  dialoga,  em  suas  diversas  interfaces,  com  diversas  outras  áreas  do 

conhecimento.

Justifica-se  este  trabalho  na  constatação  do  baixo  nível  de 

aproveitamento  da  leitura  realizada  na escola,  a  qual,  de  acordo  com exemplos 

locais,  constatações  nacionais  e  testes  internacionais,  tem  ficado  aquém  do 

almejado para um país em desenvolvimento e que se encontra entre as dez maiores 

economias do mundo. Outro fator que pode ser salientado para justificar a escolha 

do tema reside na constatação da franca decadência da qualidade das produções 

para o público jovem, dirigidas apenas para um consumo mercadológico imediato, 

que  não exige  reflexão  ou atitude  cidadã,  ou  seja,  uma produção carregada  de 

idéias pré-concebidas e, não raro, feitas de pura emotividade, conteúdo motivacional 

egocêntrico,  discriminatórias  ou  propagadoras  da  falta  de  atitude  diante  dos 

problemas  da  vida,  pois  haveria  um  mundo  mágico  para  resolver  os  dilemas 

cotidianos. 

Desse  modo,  pretendeu-se,  por  meio  de  técnicas  variadas, 

dinamizar o processo de leitura do texto literário, provocando uma reação do aluno 

em termos de compreensão da Literatura, levando-o a viver o prazer das histórias 

que  lia.  O  fio  condutor  do  trabalho  usou  como  pretexto  a  exploração  da  figura 

feminina em diversas obras,  nas quais  seu enfoque pode dar  a  exata noção da 

construção da personagem.

LEITURA DA LITERATURA: ALGUMAS CONSIDERAÇÕES
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Apontada como uma das causas do fracasso escolar  (MAGNANI, 

1989, p.10), a falta do hábito de leitura  mostra-se no seu lado mais cruel: aquele 

que limita ao indivíduo o acesso à própria cidadania, aqui entendida como o pensar 

sobre fatos/eventos e posicionar-se diante deles.

A principal preocupação da escola não deve ser a moralização  ou a 

reprodução da Literatura,  mas precisa,  antes,  fazer sentido para a alma,  levar  o 

aluno a ler pelo prazer de ler, e se algum trabalho for proposto, que seja motivado. 

Por esta razão, este estudo do PDE preocupa-se em pensar os problemas, estudar 

teorias e desenvolver estratégias para resolver o problema da leitura.

Os  autores  chamados  para  ajudar  nesta  tarefa  de  desvendar  os 

caminhos do gosto pela leitura foram  Vigotski, Mª da Glória Bordini, Vera Teixeira 

Aguiar,  Ernest  Fischer,  Ângela  Kleiman,  Alfredo  Bosi  entre  outros,  além  dos 

pressupostos  teóricos  explicitados  pelas  Diretrizes  Curriculares  para  a  Escola 

Pública do Estado do Paraná (DCE) em Língua Portuguesa.

Partindo-se  do  pressuposto  que  o  ser  humano,  que  vive  em 

sociedade, age motivadamente, transformando o meio, os outros e a si mesmo, a 

Literatura  está  no  centro  deste  movimento:  homens  que  lêem outros  homens  e 

conseguem dizer mais deles do que cada um diria de si próprio.

Ernest  Fischer  chama  a  atenção  para  o  fato  de  que,  desde  a 

revolução industrial até nossos dias, houve um processo crescente de mecanização 

da vida e a sociedade que, dividida em classes, gerou um homem excessivamente 

independente, ou seja, liberto do compromisso de conviver, o que o faz esquecer-se 

do espírito coletivo e viver como um bruto (2002, p. 08). Assevera o autor:

Em todas as suas formas de desenvolvimento, na dignidade e na comicidade, 
na persuasão e na exageração, na significação e no absurdo, na fantasia e 
na realidade, a arte tem sempre um pouco a ver com magia.
..........................................................................................................................
A arte é necessária para que o homem se torne capaz de conhecer e mudar o 
mundo. Mas a arte também é necessária em virtude da magia que lhe é 
inerente.

A arte  participa  do  universo  da  linguagem  e,  como  tal,  precisa 

considerar a dimensão dialógica presente em atividades reais de uso da língua em 

consonância  com  outras  linguagens,  como  a  cinematográfica,  a  musical,  a 

audiovisual ou a midiática. Independentemente do suporte tecnológico ou dos meios 

de composição, a linguagem continua sendo criação humana, inclusas aí as artes. 

Desse modo, Arte, Literatura e linguagem devem oferecer sentidos que favoreçam a 
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compreensão mais profunda dos textos e da vida.

Quando, por exemplo, a leitura do tradicional “Dom Casmurro” ou do 

romance  “Senhora”,  se  depara  com  as  heroínas  das  telenovelas;  a  linguagem 

rebuscada  do  idioma  do  século  XVIII  pode  parecer  difícil,  mas  a  análise  da 

complexidade dos eventos, realizada nas discussões de sala de aula, bem como a 

repetição dos “motes” fazem o aluno encontrar a si mesmo, e ver nas mulheres da 

ficção, as tantas mulheres reais que o cercam cotidianamente. 

Contudo, como dizer que não se lê,  se o mercado livreiro mostra 

números crescentes e famosas revistas dão indicadores de livros mais vendidos que 

se repetem por meses? Talvez a resposta esteja na busca pelo prazer: tratam-se de 

histórias que preenchem uma necessidade pessoal de acesso ao belo, ao bom, ao 

mágico e maravilhoso; seja na forma de romances de ficção exacerbada, seja na 

forma de histórias de vida e de auto-ajuda. Vive-se uma sociedade paradoxalmente 

ilhada entre a realidade nua e crua e os sonhos de ninfas encantadas. É a cultura 

letrada atual que Alfredo Bosi (apoiado em Eric Hobsbawn) chamou de “extrema”. 

Para Bosi  não se trata apenas de crise na leitura,  mas da boa leitura,  resultado 

dessa conturbada sociedade que se vive, é o desejo da massa:

Autor-massa e leitor-massa buscam a projeção direta do prazer ou do terror, 
do paraíso do consumo ou do inferno do crime_uma literatura transparente, 
no limite sem mediações, uma literatura de efeitos imediatos e especiais, que 
se equipara ao cinema documentário, ao jornal televisivo, à reportagem ao 
vivo (BOSI, 1999, p.108)

Alfredo Bosi, grande mestre das Letras, afirma que a partir dos anos 

70,  surgiu  uma  literatura  para  determinado  público-alvo:  feministas,  negros, 

homossexuais, adolescentes, literatura ecológica, para a terceira idade... enfim, um 

discurso mercadológico que demonstra o retorno do conteudismo que o formalismo 

estruturalista  acreditava  morto.  Acreditando  ser  impossível  ignorar  este  advento, 

trata diretamente dos best selllers, das formas brutalistas das crônicas policiais, do 

imaginário estereotipado neo-hollywoodiano; o que ele chama de literatura-de-apelo, 

exatamente o oposto do que a arte deveria ser. A esse fenômeno Bosi denomina 

hipermimetismo (1999, p. 109), e conclui:

A literatura da era do cinema e, hoje, da televisão e dos meios eletrônicos 
dispensaria as mediações literárias tradicionais e nos lançaria diretamente no 
mundo  das  imagens,  suscitadoras  de  efeitos  imediatos.  Brutalmente 
fulminante.

Entende-se que novos tempos exigem novos paradigmas, cabendo à 
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escola  oportunizar  o  contato  com  os  novos  textos;  mas  não  pode  olvidar  do 

aprimorando do pensamento crítico e da preocupação com a sensibilidade estética 

dos alunos; fomentando o espaço dialógico e polissêmico da Literatura.

Condicionado pela sociedade, o fenômeno literário não é neutro, e 

também por este motivo é rico. Desse modo, não pode a escola deixar o indivíduo à 

mercê das ideologias dominantes, mas deve oferecer os meios para compreender o 

universo  no  qual  se  insere.  A  atuação  mais  efetiva  junto  ao  corpo  discente 

transformará, até mesmo, o corpo docente.

 O trabalho com a Literatura exige um professor comprometido, o 

qual, pelo seu prazer de ler e amor à arte, seja capaz de compreender a diversidade 

que cerca o aluno e, de posse dessas informações, oferecer textos que sensibilizem 

o  aluno,  despertando-lhe  o  gosto.  A Literatura  precisa  ser,  antes  de  tudo,  uma 

experiência vivida pelo professor, sentida pelo aluno e cultivada na escola.

 A  leitura  e  a  Literatura  contribuem  para  o  processo  de 

amadurecimento humano, ainda mais quando se respeita o plano estético, sem ater-

se  unicamente  à  perseguição  de  objetivos  sociais  e  cognitivos.  Nesse  sentido, 

Vigotski, assevera:

Antes de mais nada, é indispensável abrir mão da concepção segundo a qual 
as emoções estéticas têm alguma relação direta com as morais e toda obra 
de arte encerra uma espécie de impulso para o comportamento moral (...) 
nunca podemos estar certos do tipo de efeito moral que esse ou aquele livro 
irá exercer (VIGOTSKI, 2004, p. 325).

A Literatura  não  é  cópia  da  realidade.  A arte  tem  função  em  si 

mesma: a função estética e, segundo Vigotski,  divergindo desse entendimento,  a 

Pedagogia  e  a  Psicologia  cometeram  três  grandes  equívocos:  tentaram  impor 

objetivos inteiramente estranhos e não inerentes à educação estética; em segundo 

lugar, freqüentemente obtiveram resultados contrários aos esperados e, por último, 

reduziram a estética ao “sentimento do agradável, ao prazer pela obra de arte” o que 

é meramente reforço de hedonismo. 

 E o que é arte senão linguagem? Linguagem simbólica, estética, 

impregnada de sentidos e axiologias. É a própria humanidade revelada pela palavra.

 Para Maria da Glória Bordini  e Vera Teixeira de Aguiar (1993, p.11-

12), é inegável o prestígio conferido ao texto escrito e a desvalorização daqueles 

que não dominam o código.  O livro,  detentor  por excelência do texto escrito  em 

código verbal é o mediador do conhecimento e pertence à classe dominante, que 
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veicula  apenas  a  sua  versão  da realidade.  Afirmam Bordini  e  Aguiar:  “Todas  as 

manifestações  culturais  (folclore,  cinema,  quadrinhos)  permitem  leituras 

significativas e o acesso à cultura letrada permite às classes populares ampliar seus 

horizontes, apropriando-se dos instrumentos de que a classe dominante lança mão”.

Para Bordini e Aguiar (1993, p. 13-14) os livros literários são capazes 

de  conferir  uma  significação  mais  ampla  ao  diálogo  da  vida.  Desse  modo,  a 

Literatura é fundamental porque leva ao reexame da realidade concreta; relaciona-

se com outros objetos culturais; possui autonomia de significação, faz o leitor viver 

através das personagens, é fundamental porque é Literatura.

 Diante de tal  relevo, destaca-se o papel da escola, pois é nesse 

contexto que a maioria dos leitores teve/tem acesso a este universo, vivenciando 

histórias que marcaram sua formação e sua vida. O papel da escola na formação 

literária é fundamental, pois está em suas mãos favorecer os vínculos necessários 

para o estabelecimento dos sentidos que farão o leitor identificar-se ou afastar-se da 

obra literária, passando pela fruição e pelo cultivo do hábito e do gosto.

METODOLOGIA 

 Bordini e Aguiar (1993, p. 19) sistematizaram cinco idades da leitura 

de acordo com dados coletados nas pesquisas de Richard Bamberger, interessando 

aqui a quinta fase, onde se encontram os alunos do Ensino Médio. Entre quatorze 

(14) e dezessete (17) anos. Nesta fase ocorre um grande desenvolvimento da esfera 

lítero-estética, dá-se a descoberta do mundo interior e dos valores, bem como se 

aprimoram noções de hierarquização e organização. Interessam, ainda, durante este 

período,  leituras  de  conteúdo  intelectual,  sobre  viagens,  além  de  romances 

históricos  e  biográficos.  Também  chamam  atenção  histórias  de  amor,  literatura 

engajada  e  temas  vocacionais.  Nessa  idade,  os  alunos  já  realizam  uma  leitura 

crítica, elaborando juízos de valor e desenvolvendo a percepção estética, tornado-se 

sensíveis  a  problemas  sociais,  reconhecendo  seu  papel  social  e  buscando 

identidade diante do que lêem. O aluno compara, conclui, toma posição.

A  fim  de  compreender  o  perfil  do  aluno  do  Ensino  Médio,  foi 

realizada uma pesquisa de campo bastante informal com o público alvo a fim de 

apontar assuntos de interesse geral, bem como ter acesso ao gosto dos leitores, 

além de incentivar os alunos a se expressarem. 
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Desta forma, apoiados nos dados concretos e no rol pesquisado de 

estratégias, obteve-se o subsídio necessário para o trabalho do professor em sala 

de  aula,  desenvolvendo  o  gosto  pela  leitura,  a  percepção  das  intencionalidades 

subjacentes à obra literária, desvendando o universo da linguagem verbal.

De posse deste instrumental,  constatou-se que os alunos já lêem 

pela  fruição,  mostrando  a  internalização  de  situações  vivenciadas  na  leitura  da 

Literatura,  compreendendo  aspectos  históricos,  sociais,  econômicos,  artísticos, 

estéticos.  Tendo  ampliado  o  repertório  de  conhecimentos  dos  alunos,  viu-se,  na 

prática, a realização de uma das recomendações das DCEs no que pertine ao uso 

da Estética da Recepção:

A idéia central da Estética da Recepção é a de que nenhuma obra, por mais 
canônica  que seja,  possa  ficar  incólume  às  determinações históricas,  às 
condições de recepção a que é exposta no passar do tempo. Toda obra, 
desse  modo,  está  sujeita  ao  horizonte  de  expectativas de  um  público. 
Portanto, a obra é valorizada tendo em vista o modo como é recebida pelos 
leitores das diferentes épocas em que é fruída. Dessa maneira, supera-se a 
idéia de que uma obra esteja vinculada apenas ao seu contexto original. 
Feitas essas considerações, é importante pensar em que sentido a Estética 
da Recepção pode servir como suporte teórico para construir uma reflexão 
válida no que concerne à literatura. Levando em conta o importante papel do 
leitor  e  a  sua  formação,  torna-se  imprescindível  pensar  estratégias  que 
sirvam  para  despertar  o  interesse  pela  leitura  entre  as  crianças  e  os 
adolescentes. (p. 39)

A intervenção na escola deus-e a partir da leitura da Literatura, com um 

levantamento de estratégias de trabalho para estimular a leitura em geral, partindo 

posteriormente para a leitura literária. 

No intuito de explorar a Literatura como arte, como fenômeno estético 

da linguagem do homem em sociedade e, para chegar a tal ponto, foram abordadas 

outras  artes,  utilizando-se  como  provocação  inicial  os  elementos  da  coleção  da 

revista Caras “As pinturas mais valiosas do mundo”, além da coleção do jornal Folha 

de  São  Paulo:  “Grandes  mestres  da  pintura”  que  exploram  o  universo  da  arte. 

Também foram utilizadas as revistas “Super Interessante” e “Aventuras na História”; 

que sempre trazem reportagens sobre temas que interessam aos alunos do ensino 

médio, público alvo em 2008.

Desse  modo,  o  primeiro  aspecto  considerado  foi  o  da  leitura  fruição, 

provocando no aluno a emoção do belo; para tanto, foram promovidos cotejamentos 

de textos variados,  filmes,  músicas e reproduções de obras de arte  (textos aqui 

considerados  no  sentido  mais  abrangente  que  a  palavra  possa  comportar, 
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significando todo material visual, audiovisual, verbal ou não-verbal). Juntamente com 

meus colegas de orientação do PDE, buscou-se desenvolver,  reavaliar,  aplicar  e 

criar técnicas de motivação da leitura que efetivassem a melhora da leitura e da 

qualidade do leitor em situação de sala de aula. Cumprindo esclarecer que o objeto 

de estudo deste projeto foi a abordagem de estratégias de leitura a fim de promover 

a leitura da Literatura, recuperando o prazer de ler na escola. Para tanto, o mote 

utilizado foi o da visão da mulher na obra literária.

CONCLUSÃO

As estratégias de trabalho com a Leitura (dramatização, composição 

de  roteiros,  filmes  relacionados,  leitura  de  revistas  e  livros  em sala,  seminários 

relâmpagos...) tinham por objetivo despertar o interesse dos alunos para o universo 

da  arte,  seduzindo-o  para  a  leitura  literária,  oferecendo-se  oportunidades  de 

discussão da situação da leitura na escola e no país, questionando os resultados 

das avaliações internacionais realizadas recentemente. O segundo passo consistiu 

na aplicação das técnicas e métodos de trabalho estudados durante o PDE. Foram 

incorporados, paulatinamente, filmes, programas de rádio e TV, CDs nos quais se 

pôde ouvir trechos clássicos (Senhora, Dom Casmurro).

Também foram oferecidas sugestões de leituras mais acessíveis ao 

vocabulário  e  à  faixa  etária  do  aluno,  o  que  não  implicou  em empobrecimento 

cultural mas, antes, uma forma de favorecimento do acesso ao universo letrado e ao 

vernáculo. A seleção inicial já está sendo feita, dentro do que dispõe a biblioteca da 

escola e a biblioteca particular da professora (levada para a escola em uma caixa de 

madeira chamada “biblioteca móvel”).

Todo o trabalho obedeceu as Diretrizes Curriculares do Estado, que 

têm seu ponto de suporte nos enfoques mais atuais dos teóricos da Educação, da 

Psicologia e das Letras, sendo o cerne do trabalho o levantamento de estratégias 

para o trabalho com a leitura da Literatura em sala de aula.

Há  que  se  considerar  que  a  Literatura  que  entra  nas  escolas; 

geralmente  por  meio  do  livro  didático;  é  composta,  na  maioria  das  vezes,  de 

excertos não muito claros, ou que conferem à obra “recortada” um aspecto que não 

lhe seria cabível. 

O presente projeto, tendo por objetivo o resgate da Literatura como 
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manifestação  perene  da  veia  artística  do  ser  humano  que  vive  em  sociedade; 

considera fundamental que o professor compreenda, inicialmente, uma concepção 

de ensino da Arte Literária na escola que ultrapasse a sistematização de períodos e 

características,  biografias  e  rol  de  resumos,  para  penetrar  no  terreno  da  beleza 

estética  do  fazer  artístico  e  oferecer  aos  alunos  uma  visão  mais  politizada; 

mostrando  ao  aluno  que  o  domínio  da  língua  representa  poder,  e  que  ele,  ao 

controlar  os meios que mantêm o poder,  tem condições de mudar sua visão do 

mundo e seu papel na sociedade. 

Explorou-se com os alunos uma gama bastante variada de leituras, 

ou  seja,  foi  oferecido  material  diversificado  (quadrinhos,  músicas,  outras 

manifestações  artísticas;  como  pinturas,  esculturas  e  estruturas  arquitetônicas; 

histórias  de  outros  povos,  textos  teatrais,  revistas,  jornais,  lendas  menos 

conhecidas, filmes, clipes variados)

O interesse e participação nas atividades fornecerão o fio condutor 

do  trabalho  com  as  turmas,  o  que  favorecerá  a  posterior  utilização  de  obras, 

consideradas literárias; ligadas ao gosto demonstrado, mas sem preocupação com o 

estudo da teoria ou das escolas literárias. A avaliação foi feita a partir dos três eixos 

previstos  no  currículo  básico  para  a  escola  pública  do  Paraná  e  nas  diretrizes 

nacionais: leitura, oralidade e escrita.

 A primeira foi constantemente incentivada e explorada através da 

troca  de  experiências,  do  debate,  das  apresentações  sugeridas  e  pesquisas 

realizadas. O registro das informações, a composição de textos, roteiros e cartazes 

deu conta das situações de escrita, ficando a oralidade a cargo dos debates, dos 

seminários, da participação, da proposta de dramatizações.

Ressalte-se  que  a  avaliação  não  se  resume  a  mensurar 

quantitavamente o trabalho do aluno, mas serviu ao professor como espelho de seu 

trabalho,  pois  evidenciaram-se  pontos  de  conflito  que  mereceram  atenção  na 

escolha dos temas e técnicas a serem trabalhados com os alunos; pois o  objetivo 

maior  a  que  se  propõe  este  trabalho  é,  realmente,  fomentar,  motivar,  incentivar, 

incrementar o ato de ler na escola como forma de aquisição de informação, fruição, 

desenvolvimento  do  prazer  estético,  do  respeito  à  diversidade,  considerando  o 

processo de globalização da atualidade. Por outro lado, visa oferecer instrumental 

de trabalho para os colegas da rede pública do Paraná, no intuito de disseminar a 

leitura efetiva na escola, através da exploração prática de estratégias de trabalho 

com a leitura.
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