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RESUMO: É possível constatar, tendo em vista o fato de que a literatura é, na maior parte das vezes, 

apresentada somente às turmas do Ensino Médio, que o ensino de literatura nas escolas de educação 

básica finda-se, frequentemente, na apreensão das principais características das chamadas “escolas 

literárias” ou, ainda, na memorização das principais obras dos autores canônicos. Levando em conta 

o fato de que há pouco espaço para a literatura nas aulas das primeiras turmas do segundo ciclo do 

Ensino Fundamental, o presente trabalho tem como objetivo incentivar, a partir de um relato de 

experiência realizada numa turma de sexto ano de um colégio particular de Maceió (AL), a 

experimentação, por parte dos alunos, do texto literário. Com base em Oliveira (2010; 2014), Nogueira 

(2014), Lima (2014), Pinheiro (2008) e outros autores, tecem-se observações acerca dos benefícios das 

práticas de leitura literária para a formação dos estudantes. Entendendo-se que o ensino-aprendizagem 

tornar-se-ia mais efetivo ao requisitar do aluno o que se entende como performance face ao texto 

literário, articulam-se argumentos que defendem a constante presença dos estudantes na construção do 

conhecimento. A partir da análise da experiência de performance da citada turma, realizada como 

apresentação final após duas oficinas presenciais de leitura literária, mostra-se que, com a leitura de 

textos literários próximos da realidade dos alunos, pode-se formar tanto um leitor crítico e estudante 

assíduo, capaz de enfrentar os percalços que não somente o ensino, mas também os textos literários 

podem apresentar, quanto um cidadão mais atento e ativo face à realidade na qual está inserido; afinal, 

identificar, reconhecer e interpretar textos literários que, de alguma forma, mostram-se presente na 

realidade do aluno faz com que ele possa perceber, em múltiplas dimensões, não só a si, mas também 

ao outro. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Literatura em sala de aula. Leitura literária. Performance. 

 

Considerações iniciais 

 Na sala de aula, a literatura, muitas vezes, restringiu-se a um modelo do “bem escrever”: 

inicialmente, eram abordados, como manuais a serem seguidos, somente textos de autores 

considerados “clássicos”, consagrados pela suposta “maneira correta” de utilização da língua. 

Com o passar do tempo, porém, não houve grandes mudanças: hoje em dia, percebe-se que, 

comumente, as aulas de literatura restringem-se a evoluções cronológicas, conceitos e 

características e obras populares dos diversos períodos. A fruição do texto literário fica, desse 

modo, esquecida e ignorada, e a leitura passa a ser uma atividade de decodificação de 

interpretações previamente estabelecidas.  
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 Objetiva-se, com este artigo, incentivar a mudança, a transformação da mecanização, 

da roteirização das aulas de literatura, abrindo espaço para que a capacidade de interpretação 

crítica dos alunos seja estimulada, e, assim, contribua para sua formação linguística, pragmática 

e cidadã através de práticas de leitura.  

 Ao ser desenvolvida, a competência leitora pode aprimorar, entre outras, competências 

discursivas, interpretativas e interativas. Requisitando a participação do aluno para que sua 

existência ocorra de modo efetivo, a leitura mostra-se como um forte instrumento de 

dinamização das aulas de literatura.  

 

O ensino de literatura: deveres e dificuldades 

  

Valoriza-se e incentiva-se a presença do texto literário em aulas não só de literatura, 

mas também de língua portuguesa como meio para formação de leitores críticos e proficientes, 

mas, muitas vezes, as capacidades desenvolvidas através do ato de leitura não são notoriamente 

requisitadas. Limitando-se à identificação de características determinadas, recorrentemente 

trabalha-se a literatura através de exercícios de fixação. Os livros didáticos, muitas vezes, não 

priorizam a leitura literária, e, ainda, distanciam o chamado leitor real da cultura que o cerca, 

voltando-se somente para o leitor implícito e a existência formal do texto. O sentido – que, aqui, 

compreendemos como resultado de uma interação entre autor, texto e leitor – da obra literária 

torna-se, desse modo, restrito e possivelmente previsível. Como ressalta Lima (2014, p. 38), “o 

texto só tem existência social, pedagógica e não meramente formal, se for lido, ou seja, 

interpretado, desfrutado, compreendido, com evidências de que o foi efetivamente”.  

 Quando vocalizado, o texto assume condição de performance, ou seja, “um ato de 

comunicação como tal [...] [com] a presença concreta de participantes implicados nesse ato de 

maneira imediata” (ZUMTHOR, 2007, apud LIMA, 2014, p. 46, grifo do autor), e suas 

particularidades podem conquistar o leitor. Ao convocar o corpo do estudante, “a potência 

sonora, tátil, rítmica, plástica dos signos, das palavras, pode ser reverberada” (OLIVEIRA, 

2014, p. 123): ao materializar o texto, o aluno irá apropriar-se dele, interpretá-lo e perceber as 

singularidades da escrita transpondo os limites do papel.  

 Podendo, também, ultrapassar as paredes da sala, as aulas de literatura mostram-se 

capazes de efetivar a participação do aluno não só na aula, mas também na cultura em que está 

inserido. Partindo da ideia de que 

A diversidade de leitura é muito importante na formação do leitor. [...] 

Levar aos alunos uma diversidade de temas poderá favorecer o 



   

interesse, principalmente de quem não teve ainda experiência de leitura 

desta modalidade da cultura popular (PINHEIRO, 2008, p. 22), 

 

o uso de textos literários que circundam o contexto social da cultura em que os estudantes estão 

imersos os mostra a presença e importância das obras literárias na construção de uma identidade 

cultural e social. A literatura pode confirmar valores transpassados, transmitidos através de 

lendas, fábulas, contos – além de outros gêneros textuais e/ou literários – ao longo da vida, visto 

que pode, além de desfetichizar a palavra escrita, estimular uma atuação investigativa 

(PINHEIRO, 2008, p. 20).    

Ao romper as barreiras impostas pelo “tradicionalismo” e idealismo literário, o aluno se 

tornará capaz de interpretar e (re)conhecer as diversas formas de manifestações verbais, 

tornando-se, assim, um cidadão mais tolerante e compreensivo. O encontro com o outro, com 

o social, poderá contribuir, inclusive, com a formação de sua própria personalidade: as aulas de 

literatura devem incentivar, sobretudo, o aluno a encontrar seu próprio gosto literário e a 

desautomatizar sua visão (NOGUEIRA, 2014).  

No entanto, aulas baseadas em transmissão de informações prontas não oportunizarão o 

que Iser (2002), segundo Oliveira (2014, p. 117), entende como “jogo do texto”, isto é, as 

estratégias da escrita literária usadas para capturar a atenção do leitor. De acordo com a autora, 

“para que nossa relação com as palavras e com o mundo não se esvazie na lógica da informação, 

do automatismo, é preciso darmos espaço e tempo para podermos entrar em contato com a 

linguagem” (Ibid., 2010, p. 59).  É na constante relação com a linguagem que os sentidos podem 

ser construídos, e essa ideia pode ser compreendida em Larrosa (2002), que, conforme Oliveira 

(Ibidem), afirma que palavras não são ferramentas, instrumentos da razão.  

É também com a experimentação do texto literário que o ser humano pode desenvolver 

a capacidade de adaptar-se às diversas manifestações de linguagem. Identificar, reconhecer e 

interpretar diferentes maneiras de se dizer sobre algo que, de alguma forma, mostra-se presente 

na realidade do aluno faz com que ele possa perceber, em múltiplas dimensões, não só a si, mas 

também ao outro.  

Assim, mostrar para os alunos uma mesma pessoa fazendo leituras distintas de um 

mesmo texto poderá fazê-los perceber que performatizar o corpo do texto “é uma experiência 

única e potencialmente mutável” (idem, p. 25), visto que 

Uma atitude de um leitor de dominar, decifrar, interpretar o texto é 

diferente daquele que passeia pelas palavras permitindo que elas o 

arranhem, deixem vestígios, ou ainda que o roçar do seu corpo de leitor 

sobre elas provoque sentidos. (OLIVEIRA, p. 29) 

 



   

Quando se pensa em ler um texto, sobretudo o literário, pensa-se, muitas vezes, que há 

determinados tons que são os mais apropriados para a leitura, perspectiva que pode enrijecer o 

contato do leitor com o texto. No entanto, Oliveira (2012) explica que é preciso “pensar a 

linguagem como formação e transformação, já que significa tentar ver a leitura e a escrita como 

algo que atravessa o sujeito [...]” (p. 20 apud LAROSSA, 2002). Logo, a ideia de experimentar 

o texto literário, de brincar/jogar com as palavras torna-se uma ferramenta importante no 

momento em que tentamos estimular o gosto pela leitura – principalmente em pré-adolescentes 

enérgicos. 

Instrumento importante para estimular tal gosto pela leitura, para experimentar o texto 

literário, é o chamado “mapa sonoro”. Construído a partir do poema escolhido para ser 

trabalhado, consiste em mapear simbólica e visualmente os métodos de leitura que serão 

utilizados em determinadas passagens. Assim, se antes de determinado trecho do texto literário 

deseja-se fazer uma pausa, é possível simbolizar tal ação através de, por exemplo, uma barra 

(/); se deseja-se ler determinada passagem de maneira mais lenta, é possível fazer, abaixo um 

traço, sublinhando-a: 

“Vi / ontem / um bicho 

Na imundície do pátio” 

 Propostos não só para – de certo modo – simplificar a experiência de leitura, mas 

também para a experimentar, os mapas sonoros aparecem como método criativo e de fácil 

utilização quando se deseja pôr em evidência as inúmeras possibilidades de leitura – e de 

interpretação – de um texto literário feitas através da voz, da entonação, do silêncio, da ênfase. 

Assim, cada novo mapeamento delineará uma nova maneira de ler, de experimentar, de 

interpretar, de contatar a materialidade significativa da palavra, da escrita. 

 

Novas maneiras de ensinar 

Levar a literatura de modo a relacionar o social e o linguístico através de temas e gêneros 

diversos é um importante passo para a valorização da educação literária. Com a leitura, pode-

se depreender os diferentes modos de construção da realidade percebendo que, na verdade, não 

se trata de um exercício de decifração, mas de experimentação, de apropriação, em que ideias 

imprevistas contribuem para a construção do sentido.  

Convocar o corpo do leitor à recepção do texto através do som, da intensidade, do ritmo, 

e permitir que ele dialogue com a obra através de sua criatividade e sensibilidade oportuniza 

que se envolva de modo comprometido, recrie os sentidos do texto e reflita sobre eles.  



   

Sem esquecer-se dos propósitos do ensino voltados à aprovação escolar, Dias e Menezes 

(2014, p. 128) defendem que a “visão da literatura como disciplina que envolve e correlaciona 

outras áreas do conhecimento precisa ser difundida no espaço escolar” e que “a literatura precisa 

ser compreendida pelo discente como um fenômeno cultural, histórico e social.”  

Enquanto criação imersa numa cultura e num contexto social, o texto literário aparece 

como representação dos mais diversos modos de relacionar-se com o mundo e, portanto, como 

instrumento para a inserção de culturas pouco prestigiadas, comumente ignoradas ou 

esquecidas. Conforme apontam Soares e Resende (2011), pode ser importante explorar textos 

que, dentre outros, se aproximem da realidade cultural do aluno:  

 

Não se trata de permissividade, mas de um esforço de reflexão no 

sentido de compreender as relações de força dos campos literário, 

cultural e educacional que, muitas vezes, terminam por banir culturas 

que poderiam ampliar o universo das leituras escolares. (SOARES; 

REZENDE, 2011, p. 118). 

 

 

Pode, dessa forma, o professor partir das experiências de leitura dos alunos, ligando-as, 

depois, a outros textos – textos consagrados, textos teóricos, textos de tradição oral – e fazer 

com que a prática de leitura possa aportar em conhecimentos já possuídos, explicitando que o 

mundo do estudante e o da literatura ensinada na escola não são incomunicáveis (SILVA, 2014).  

 

A teoria na prática 

De forma a incentivar não só a presença do texto literário em sala de aula, mas também 

o gosto pela leitura, um grupo de seis pesquisadores conversou, num primeiro encontro, com 

uma turma de sexto ano do Ensino Fundamental II de um colégio particular da cidade de Maceió 

(AL) sobre a leitura literária nas aulas de língua portuguesa, questionando-os não somente 

acerca de sua relação com a leitura, dos motivos pelos quais se interessavam – ou não – pela 

atividade leitora, de seus gêneros literários preferidos, mas também se eles já imaginaram, 

alguma vez, poder despertar outros sentidos no texto literário. De forma honesta, alguns alunos 

posicionaram-se como leitores de literatura infanto-juvenil; outros, por sua vez, demonstraram 

não ter algum interesse sequer em atividades que envolvessem leitura.  

Logo após o debate provindo do questionamento, uma das pesquisadoras escreveu no 

quadro "O bicho", poema de Manuel Bandeira. Logo após uma conversa suscitada pela relação 

que o poema estabelece com a realidade que os cerca, foram feitas mais perguntas: se lêssemos 



   

"O bicho" como se estivéssemos apaixonados, ou bêbados, ou com raiva, nossa relação com o 

poema e também nossa compreensão sobre ele ainda seriam as mesmas?  

Uma outra pesquisadora, então, realizou duas leituras (entendidas aqui como 

performance) do poema: a primeira, triste; a segunda, bêbada. Os movimentos e entonações 

cativaram a atenção dos alunos: todos os catorze pré-adolescentes pararam por alguns instantes 

para observar a execução daquelas leituras distintas de um mesmo texto. 

Foi iniciada, assim, uma conversa com os alunos acerca de uma leitura planejada. Foi 

explicado o conceito de “mapa sonoro” e pedido para que a turma se dividisse em seis grupos, 

que teriam orientações dos pesquisadores quanto à elaboração de um mapa do poema. Cada 

grupo se apresentou e surpreendeu a turma: foram performances criativas, ávidas, interessadas 

em particularizar, enfatizar, diferentes trechos, diferentes passagens do texto.  

 Em um segundo encontro, quando já muito interessados – e ansiosos – pela leitura 

literária, foi designada a cada um dos seis grupos da turma visitada uma estrofe do poema “E 

agora, José?”, de Carlos Drummond de Andrade. Após duas semanas de planejamento, de 

elaboração de mapas sonoros e de ensaios, foi realizado um momento unicamente direcionado 

para a leitura literária do citado poema. Intercalando-se de acordo com a estrofe designada, os 

grupos mostraram-se organizados e responsáveis diante da atividade proposta, performatizando 

da maneira que acharam ideal para certa compreensão do poema.  

 Finda a apresentação, o momento de despedida entre pesquisadores e estudantes foi 

mediado por uma discussão acerca do poema de Drummond, da importância da atividade de 

leitura e da compreensão não só que puderam ter sobre a leitura literária, mas também que 

advinha dela. Os alunos mostraram-se, por fim, dispostos e motivados a continuarem, 

individualmente, a ler, a interpretar e a performatizar. Além disso, mostraram-se mais sensíveis 

à realidade em que se encontram inseridos ao averiguar de que forma o texto literário propõe 

uma aproximação – uma nova maneira de olhar a – fatos comumente presenciados.  

 

Considerações finais 

Quando utilizada também no Ensino Fundamental – e não somente no Ensino Médio –

, a leitura literária pode funcionar como estímulo para a participação dos estudantes na 

construção do processo de ensino-aprendizagem. Aproximando-os dos mais diversos modos de 

se conceber a realidade através de textos escritos, o uso de obras literárias mostra-se capaz de 

torná-los mais compreensíveis e tolerantes diante do mundo à medida que, quando mediado 

pela leitura, estimula uma apropriação do texto através da performance. A valorização e 

utilização, em sala de aula, de gêneros e textos literários que não costumam figurar os livros 



   

didáticos nem a lista de cânones da literatura pode estreitar a ligação entre mundo real e palavra 

escrita, tornando os que estão envolvidos mais cientes e reflexivos diante da realidade que os 

cerca. Cumprindo, então, com o intuito de fornecer não só uma formação cidadã, mas também 

conhecimentos linguísticos, não restam, à leitura de textos literários, motivos para ser 

descartada face ao estreito caminho do didatismo de decodificação do texto e da resolução de 

questões.  

Além disso, proporcionar aos estudantes uma experiência corpórea com o texto os faz 

perceber, de certo modo, como a atividade de leitura pode ser por eles mediada, recriada, 

repensada. Passando a se ver como sujeitos – de certo modo – participantes do texto escrito, os 

alunos perceberão a si mesmos em contato com o mundo exterior. Transpondo-se ao valor 

extremamente formal tão comumente difundido atribuído ao texto literário, seus percursos 

literários poderão ser mediados pela voz, pelo corpo, pelos sentidos, derrubando, assim, 

barreiras supostamente existentes entre o texto literário e o ato da leitura.  
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