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RESUMO – Esta pesquisa tem por objetivo refletir sobre a formação do leitor literário no ambiente 
escolar e sobre a importância da literatura na formação do indivíduo, partindo-se do pressuposto de 
que a literatura, por meio da leitura dos textos literários (COSSON, 2006) possibilita ao sujeito a 
construção da sua identidade e o humaniza. Além de contribuir para a construção de sua identidade, 
a literatura ensina a ler e a escrever já que a língua portuguesa é a matéria-prima dos textos literários 
(RIO GRANDE DO SUL, 2009) assim como todas as outras línguas do mundo também são matéria-
prima de suas respectivas literaturas. O presente trabalho baseia-se em alguns estudiosos que 
discutem questões relacionadas à importância da formação do leitor e do letramento literário, entre 
eles: Cosson (2006), Zilberman (1990) e Jurado e Rojo (2006), as Diretrizes Curriculares da 
Educação Básica e os Parâmetros Curriculares Nacionais.  Busca-se com esta pesquisa refletir sobre 
práticas que permitam envolver o aluno nas aulas de literatura por meio das ações do professor 
mediador. Ademais, possibilitar que as aulas de literatura não sejam apenas objeto de leituras 
superficiais que não permitem ao aluno aproveitar todo o potencial oferecido pelos textos literários, ao 
contrário, possam permitir a constituição identitária do aluno e o desenvolvimento de sua 
competência comunicativa. 
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Introdução 
 

Este trabalho é parte integrante do Projeto “Estudos do texto em contextos de ensino e 
aprendizagem”, um Projeto de Extensão vinculado ao LET (Laboratório de estudos do texto) que visa 
integrar ensino, pesquisa e extensão para promover a integração entre acadêmicos e professores da 
Universidade e Escola Pública e tem como objetivo compreender como ocorre a formação do leitor 
literário na escola e o motivo pelo qual os alunos do ensino fundamental e médio, em sua maioria, 
não gostam de ler textos literários. Este estudo está embasado nas Diretrizes Curriculares Estaduais 
(DCE), Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) e em alguns estudiosos que discutem sobre a 
formação do leitor e sobre o letramento literário. 

A Literatura exerce papel fundamental na vida dos sujeitos, pois possibilita ao indivíduo 
construir uma identidade social. A língua portuguesa é a matéria-prima para a constituição da 
literatura e pode, além de ter a função de ensinar a ler e a escrever ajudar na formação social e 
cultural do sujeito (RIO GRANDE DO SUL, 2009), assim como ocorre em todas as outras línguas do 
mundo e suas respectivas literaturas. “A literatura serve tanto para ensinar a ler e escrever quanto 
para formar culturalmente o indivíduo” (Cosson, 2006). Vale relembrar os elementos fundamentais 
envolvidos em toda a constituição textual, segundo Geraldi (2003). Cada obra literária é produzida por 
alguém, para alguém em um determinado contexto e com um determinado objetivo, seja para 
entreter, criticar, falar sobre o cotidiano ou simplesmente para agradar determinado público. No 
entanto, convém destacar que o texto literário não serve somente para ensinar língua portuguesa. 

 
Como representação — um modo particular de dar forma às experiências 
humanas—, o texto literário não está limitado a critérios de observação 
fatual (ao que ocorre e ao que se testemunha), nem às categorias e 
relações que constituem os padrões dos modos de ver a realidade e, menos 
ainda, às famílias de noções/conceitos com que se pretende descrever e 
explicar diferentes planos da realidade (o discurso científico). Ele os 
ultrapassa e transgride para constituir outra mediação de sentidos entre o 
sujeito e o mundo, entre a imagem e o objeto, mediação que autoriza a 
ficção e a reinterpretação do mundo atual e dos mundos possíveis. 
(BRASIL, 1998, p. 26) 

 
Nessa perspectiva, é importante refletir sobre qual é o papel do professor mediador de 

literatura, pois, segundo as DCEs, o papel do leitor é fundamental quando se trata de literatura. 
“Propõe-se, nestas Diretrizes, que o ensino da literatura seja pensado a partir dos pressupostos 
teóricos da Estética da Recepção e da Teoria do Efeito” (PARANÁ, 2008, p.58). Assim, deveriam ser 
considerados não somente o contexto do autor que produziu determinada obra, mas também o 
contexto do indivíduo que vai lê-la. 
  De acordo com as Diretrizes Curriculares da Educação Básica, “ao ler, o indivíduo busca as 
suas experiências, os seus conhecimentos prévios, a sua formação familiar, religiosa, cultural, enfim, 
as várias vozes que o constituem” (PARANÁ, 2008, p.56). Mas será que toda interpretação é livre? 
Será que se pode ler uma obra literária e interpretá-la da maneira que se bem entender? Não. É 
preciso buscar respostas no próprio texto e é aí que está papel fundamental do professor mediador, 
que propiciará ao aluno maneiras de chegar a sua própria interpretação, mas com base no texto que 
está sendo discutido na aula de literatura, pois, muitas vezes, os alunos reclamam de obras clássicas 
da literatura brasileira alegando que não entendem a linguagem ou a própria obra.  

Para que um texto literário se torne acessível, é preciso que ele seja analisado, o que requer 
envolvimento do leitor e do professor com o texto e com o contexto de produção desse texto. Cosson 
(2006) afirma que há pessoas que tomam a posição de que uma análise mais detalhada de uma obra 
literária “redundará na quebra de sua aura”. Porém, dessa maneira, o aluno não conseguirá se 
aproximar da obra e, assim, não chegará ao entendimento e, até mesmo, a ter vontade de conhecer 
mais, de ler mais, de se aprofundar em um texto literário.  

 
O segredo maior da literatura é justamente o envolvimento único que ela 
nos proporciona em um mundo feito de palavras. O conhecimento de como 
esse mundo é articulado, como ele age sobre nós, não eliminará seu poder, 
antes o fortalecerá porque estará apoiado no conhecimento que ilumina e 
não na escuridão da ignorância (COSSON, 2006, p. 29). 
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Trabalhando com os textos literários de maneira superficial o aluno verá a obra literária como 
um objeto inalcançável que não pertence ao seu mundo, por isso é importante considerar o contexto 
em que a obra foi produzida e também o contexto em que será trabalhada, nesse caso, o ambiente 
escolar.  

O professor de Literatura, nesse contexto, “é um privilegiado, pois tem como objeto de sua 
área um universo rico de significados – as obras literárias de todas as épocas e nacionalidades – 
patrimônio cultural da humanidade” (ROLLA, 2000, p. 164), no entanto, “esse privilégio nem sempre é 
percebido no contexto escolar ou fora dele.” (op. Cit., 2000, p. 164).   

Nessa direção, Cosson (2006) destaca que o professor deve formar leitores capazes de 
experienciar toda a força humanizadora da literatura. Não basta apenas fazer uma leitura superficial 
do texto, é preciso se envolver com o texto e é essa também a função do letramento literário, porque, 
além de possibilitar ao leitor uma melhora significativa na leitura e na escrita, possibilitará alcançar 
proficiência no mundo da linguagem. 
 
Objetivos 

 
A pesquisa se propõe a analisar como a literatura é abordada no ambiente escolar, assim 

como refletir sobre a importância atribuída à formação do leitor literário na escola. 
O presente estudo também procura refletir sobre a importância da literatura para a 

constituição da identidade do sujeito.  
 
 

Metodologia 
 
Primeiramente está sendo realizada a pesquisa bibliográfica, refletindo-se sobre os textos 

que tratam da formação do leitor e do letramento literário como Cosson (2006), Jurado e Rojo (2006) 
e Zilberman (1989). A partir de reflexões propiciadas pelos textos dos teóricos já citados, Diretrizes 
Curriculares da Educação Básica e Parâmetros Curriculares Nacionais, entende-se que o texto é o 
ponto de partida para o ensino de literatura, visto que o material literário é constituído de textos.  Em 
seguida, será realizada uma pesquisa em cinco escolas da rede pública de ensino, a fim de verificar a 
existência e efetiva realização de Projetos de leitura literária nessas escolas. O critério para seleção 
das escolas será a presença de professores em formação continuada – PDE no quadro dos 
docentes. 

 
Resultados 

 
O trabalho encontra-se no momento na fase de levantamento teórico. A partir das 

discussões e reflexões propiciadas pela leitura de textos dos respectivos teóricos como Cosson, 
Zilberman, Koch, Jurado e Rojo e também das Diretrizes Curriculares da Educação Básica e dos 
Parâmetros Curriculares Nacionais, entende-se que a literatura tem papel essencial para a formação 
do indivíduo, pois, além de ensinar a ler e a escrever também humaniza o sujeito (COSSON, 2006). 

 De acordo com as DCEs “compreende-se a leitura como um ato dialógico, interlocutivo, que 
envolve demandas sociais, históricas, políticas, econômicas, pedagógicas e ideológicas de 
determinado momento”. Sendo assim, as obras sempre comunicam, mesmo que implicitamente, algo 
sobre determinado momento histórico, político e social. Por isso, é importante que seja feita uma 
leitura aprofundada dos textos literários, considerando-se não somente o período em que a obra foi 
produzida, mas também, o contexto de quem está realizando a leitura da obra, no caso do ambiente 
escolar, o contexto dos alunos, possibilitando a estes o desenvolvimento de sua competência 
comunicativa, da capacidade de leitura reflexiva e de compreensão do texto lido, garantindo, assim, 
que estes alunos sejam capazes de criticarem e opinarem em relação a cada obra lida.  

Cabe, portanto, ao professor mediador propiciar aos alunos discussões e indagações que 
os conduzam a sua própria interpretação, não esquecendo, porém, de fazê-los relacionar texto e 
contexto, perceberem que é possível haver diversas interpretações, mas que é preciso sempre ir ao 
texto para autorizar essas interpretações. 

Espera-se com esse trabalho que o aluno possa desenvolver sua competência comunicativa 
por meio da leitura reflexiva de textos literários e das intervenções do professor mediador, uma vez 
que, na concepção deste trabalho, a literatura além de possibilitar aos sujeitos a construção da sua 
identidade, também os humaniza (COSSON, 2006). 

 
Conclusões 
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Este trabalho, como parte integrante do projeto “Estudos do texto em contextos de ensino e 

aprendizagem”, Projeto de extensão vinculado ao LET (Laboratório de estudos do texto), tem 
permitido à integração entre ensino, pesquisa e extensão, uma vez que possibilita a relação entre 
acadêmicos e professores da Universidade e Escola Pública, além de estar possibilitando a 
compreensão de que a literatura é parte essencial da formação do sujeito e importante meio de 
desenvolver a competência discursiva dos alunos. 

Essa integração tem permitido ao grupo envolvido no Projeto refletir sobre a importância 
atribuída à leitura, tanto de literatura quanto de outros gêneros textuais/discursivos no ambiente 
escolar. Busca-se ao final deste trabalho verificar a contribuição dos projetos de leituras na formação 
leitora dos alunos, investigando o modo como a leitura é abordada no ambiente escolar e também 
qual é a importância da literatura na constituição da identidade do aluno.  

Ainda não é possível ter conclusões a respeito do tema da pesquisa já que o processo de 
investigação ainda está em andamento; porém, já é possível constatar a importância da literatura na 
formação do indivíduo como leitor/ produtor de textos e, também, na construção de sua identidade 
social. 
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