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Eu sempre soube que a leitura nos levava a entender o
mundo, através dos olhos de outra pessoa, mas a senhora,

professora, ensinou-me a ler nas entrelinhas [...].
Professora-aluna Curso Pedagogia

Ao  abordar  este  tema  é  importante  indicar  o  lugar  de  onde  eu  falo:  sou

professora e minha inserção na leitura – especialmente a literária – deve-se ao trabalho

que desenvolvo ao longo dos anos como educadora e pesquisadora  voltada para  as

questões da leitura/literatura.

No campo do fazer ler, venho realizando experiências diversas e ainda não me

sinto  em  condições  de  apontar  a  mais  eficaz.  Ouso,  porém,  registrar  que  minha

intervenção, evocando Calvino, traduz-se por uma subtração do peso que, via de regra,

o  ato  de  ler  impõe  ao  aluno  nos  diferentes  estágios da  escolaridade.  Não  me

equiparando a Perseu tento decepar Medusa, o monstro, e ver nascer de seu sangue um

cavalo alado, Pégaso.

No  universo  infinito  da  literatura  sempre  se  abrem  outros  caminhos  a
explorar,  novíssimos  ou bem antigos,  estilos  e formas  que  podem mudar
nossa imagem do mundo. Mas se a literatura não basta para me assegurar que
não estou apenas perseguindo sonhos, então busco na ciência alimento para
as  minhas  visões  das  quais  todo  pesadume  tinha  sido excluído  [...]
(CALVINO, 1990:19-20).

De  fato  novíssimos  caminhos  apontam  novos  afazeres, novos  modos  de

relacionamento.  Estamos  inseridos  em  uma  revolução  drástica:  reorganização

informática  e comércio  eletrônico com vistas ao desperdício  menor,  produção mais

rápida, estandartização das coisas e do homem. Nesse ritmo febril não há tempo para a

leitura considerada, por imensos contingentes, desnecessária e inútil. 

Em  tempos  de  ebulição  tecnológica  fatores  físicos  e mecânicos  são

determinantes no modo de produzir e até de viver. Mas assim como a ciência alimenta o

desenvolvimento  material,  a  leitura  literária  assegura  ao  leitor  o  alargamento  de

horizontes cultural, afetivo e emocional, conquista que se consolida na medida em que

vivencia o plexo de significados atribuídos ao mundo pelos outros e por si mesmo.
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O declarado ou enrustido ‘não gostar de ler’ dos alunos sempre me passou um

sabor amargo por entender que a leitura confere ao homem superioridade de raciocínio,

espírito  de indagação e sensibilidade.  Nessa linha de pensamento,  formar  leitores é

tarefa hercúlea, pois exige dedicação, paciência e persistência, até ocorrer a química

leitor/livro. 

Graciliano  Ramos  em  Infância,  narrativa  autobiográfica  de  sua  meninice,

sentia dificuldades para entender as lições; o livro chegava a lhe provocar náuseas. As

horas de leitura eram, para o menino, horas de tortura. 

O mesmo menino depois de entrar em contato com algumas obras literárias

fora da escola passou a buscar com ânsia e prazer outros livros. Havia, apesar da escola,

se tornado leitor. José Lins do Rego, em Doidinho também relata um comportamento

similar para com os livros.

O que é ler? 

Do latim, etimologicamente, significa colher. Colher dos livros, das palavras,

colher ideias e acrescentar, pois nenhum texto é completo. Cada leitor acrescenta ao

texto suas vivências, seu modo de sentir o mundo, suas particularidades. Mas para ler o

mundo é preciso que o ato de ler  realize a sinestesia,  a convergência da visão, da

audição, do olfato, do gosto e do tato, e então responde-se ao poeta que é possível ‘ouvir

estrelas’. 

A leitura sensorial  que caracteriza a descoberta do universo,  começa muito

cedo e acompanha o leitor por toda a vida. Paulo Freire em seu livro A Importância do

Ato de Ler releva o nível sensorial da leitura:

[...]  na  dança  das  copas  das  árvores  sopradas  por  fortes  ventanias,  que
anunciavam tempestades, trovões, relâmpagos; as águas da chuva brincando
de geografia: inventando lagos, ilhas, rios, riachos [...] também no assobio do
vento, nas nuvens do céu, nas suas cores, nos seus movimentos; na cor das
folhagens,  na  forma  das folhas,  nos  cheiros  das flores  [...]  no  corpo  das
árvores, na casca dos frutos (FREIRE, 1991:13).

 Toda pessoa nasce apta para a leitura, quer seja ela pobre ou rica, deficiente ou

não, pois ler não consiste apenas em decifrar gráficos, em decodificar letras, mas em

saber chegar  ao outro.  Chega-se pela linguagem do olhar,  dos gestos,  do toque, da

audição.  Há que se explorar  todas as potencialidades humanas de pensar  e sentir  o

outro. É o que se pode constatar no depoimento da jovem que leu  O Alquimista, de

Paulo Coelho:



No corre-corre da vida, nunca paramos para perceber que todos temos um
objetivo,  um sonho não realizável,  uma vontade inesgotável  de fazer algo
impossível. Foi lendo o livro de Paulo Coelho que senti como um sonho se
realiza, como tudo está ao nosso alcance, basta para isso ter fé e acreditar em
si próprio. É desta maneira que o longe se torna perto, que o chumbo vira
ouro,  que  as  estrelas,  o  sol  e  o  vento  se  transformam  em  grandes
companheiros de viagem, nos dão conselhos e também nos ajudam a derrubar
certas barreiras existentes em nossa vida. Muitos acreditam que ver o futuro
resolveria grande parte de nossos problemas. Mas ‘por que sofrer antecipado,
se podemos sofrer somente no momento?’ A vida foi feita para ser vivida,
apreciada e amada, suas belezas estão expostas em toda parte, só que pelo
egoísmo fechamos nossos olhos ou mesmo com eles abertos não enxergamos
absolutamente nada. De que vale tanta beleza se somente aos olhos do poeta
ela se torna tão admirada. Obstáculos existem como prova de vitória, mas só
seremos vitoriosos o dia em que a fé supere a nossa razão. Então estaremos
preparados para viver a nossa ‘Lenda Pessoal’. (Aluna 3º Ano, 2º Grau).

A  leitura  emocional  sucede  a  sensorial,  desperta  a  curiosidade,  provoca

descobertas, desempenha uma função catártica, válvula de escape para o leitor que se

deixa  envolver  pelas  emoções.  O  escritor,  muitas  vezes,  escreve  para  desabafar,

sublimar  alguma experiência  negativa  que  teve.  Não  muito  distante  desse  conceito

sentiu-se o aluno, após a leitura de O Estrangeiro de Alberto Camus:

Gostei muito do livro, principalmente, por ele me mostrar um lado absurdo
da vida humana que não pode ser logicamente explicado, mas simplesmente
apreendido e vivido. Para mim foi bom ler  O Estrangeiro. No começo não
me pareceu interessante, mas no decorrer de seus capítulos e no desenrolar de
alguns enigmas eu pude constatar que era um excelente livro, de um ótimo
autor. É aconselhável aos colegas que pretendem conhecer o absurdo da vida
humana e saber os meios que a máquina judiciária usa para tentar incriminar
as pessoas que julga culpadas (Aluno 1º Ano, 2º Grau).

Na mesma trilha do emocional enveredou o adolescente que leu O Profeta da

Kalil Gibran:

Um livro como este faz a gente pensar em todos os bens. Bens espirituais,
como o amor, ou bens materiais,  como roupas e habitações. Fez-me notar
quão  insignificante  é  minha  inteligência  diante  da  mente  deste  grande
escritor. Enquanto ele escreve um livro, eu fico aqui quebrando a cabeça para
fazer apenas uma apreciação do mesmo. O autor dá definições claríssimas de
coisas  aparentemente  difíceis  de  definir,  como  por  exemplo,  o  prazer,  a
prece, o tempo e a liberdade. Há trechos muito lindos onde ele fala sobre os
filhos, e outros comoventes, quando ele fala da dor. Quando sabemos muito
pouco e estamos tentando aprofundar nossa sabedoria, um livro como este é
de  extrema  valia,  pois  ajuda-nos  a  saciar,  em parte,  esta  grande  sede de
conhecimento que compõe a nossa mente e o nosso corpo (Aluno 1º Ano, 2º
Grau).

De  caráter  eminentemente  reflexivo,  a  leitura  racional  conduz  ao

questionamento da própria individualidade e da realidade social. Há, portanto, um inter-



relacionamento entre os níveis sensorial, emocional e racional. Como instrumento de

conscientização das pessoas e de transformação da sociedade a leitura funciona como

agente de participação social nas lutas da época e do povo ao qual o escritor pertence. 

Em  seu  romance  Capitães  da  Areia,  o  escritor  Jorge  Amado  apresenta  o

problema dos grupos de menores abandonados e delinquentes, na cidade de Salvador.

Livro  famoso,  traduzido para  o alemão,  espanhol,  francês,  grego,  húngaro,  italiano,

russo, tcheco, ucraniano, já foi adaptado para teatro, rádio, cinema. Merece, pois, ser

lido também pelos jovens de hoje. Eis a apreciação de uma aluna de 2º Grau:

Capitães de Areia, de Jorge Amado, prende-nos pela simplicidade, porém,
verdadeira das palavras ditas em cada capítulo. Já naquele tempo era difícil a
vida dos meninos de rua... até parece que ele está narrando fatos atuais. A
leitura  completou  meus  pensamentos  a  respeito  da  falta  de  organização
sociopolítica brasileira responsável  por fatos tão destacados na mídia.  [...]
Como sempre a notícia explode e logo é abafada pela parte desinteressada: o
poder, para quem a informação à população provoca interrogações, prejudica
a manipulação e [...].  Portanto, é hora de arregaçar as mangas e lutar  por
essas crianças. 

O depoimento da jovem leitora ratifica o que diz  Érico Veríssimo, quando

salienta a função político-social da leitura literária. Conscientiza, amplia conhecimentos,

gera  mais  lucidez  e  maior  resistência  a  uma  nação  desumanizadora  imposta  pelo

pragmatismo materialista. A leitura é o ‘abre-te sésamo’ que permite ao leitor a inserção

na categoria dos esclarecidos; é um ato de abertura para o mundo. De cada mergulho

nas páginas de um livro o aluno leitor emerge mais crítico, mais disposto a interagir no

universo em que está inserido. O ato de ler relaciona-se estreitamente com a verdade

dos fatos.

Que verdade pode saber o homem que não lê? 

Não passará de uma reificação, de um alienado preso a normas e preceitos

estanques. Só a leitura permite-lhe pensar grande, avançar na ciência, na economia, no

desenvolvimento linguístico. Quanto mais variável o vocabulário, maior será o poder

criador, mais acurado será o processo mental da reflexão e da comunicação. 

Quem dispõe de palavras suficientes e adequadas à expressão de pensamento

de  maneira  clara  e  precisa  está  em melhores  condições  de  assimilar  conceitos,  de

escolher, bem como de julgar. 

Por meio de uma sábia leitura o homem assume preferências e ideias próprias,

transforma-se, aprende a exercitar a liberdade. Tais aspectos evidenciam-se quando o



leitor depara-se com vocábulos novos, detém-se em frases circunstanciais, volta a ler

para degustá-las. Enfim, extasia-se com a sabedoria do escritor cujo livro tem em mãos.

As considerações sobre o livro O Retorno Eterno balizam o dito: 

É um livro de linguagem fácil, porém, culta. Comparações inteligentíssimas.
O  autor  lê  muito,  visita  galerias  e  faz  uso  de  toda sua  cultura  em suas
crônicas. Por exemplo, ele cita uma frase de Neruda ou de Carlos Drummond
de Andrade e discorre sobre a mesma ou até mesmo sobre uma tela  que
considera interessante em certa exposição. É uma leitura para a alma com
toque supremo de sentimento. Aconselho este livro para pessoas que gostem
de algo mais do que o óbvio; mais do que simples, que gostem de uma leitura
que fale de sentimentos, mas que não determine o que se deve sentir (Aluna
3º Ano, 2º Grau).

“Os  livros  devem  andar  muito  próximo  do  interesse  e da  capacidade  de

compreensão dos leitores, sempre puxando um pouco para cima” (CASTRO, 2010, p.

20). A recomendação de economista e educador ajusta-se à prática que há muito adotei,

pois  acredito  que  aprender  e  ensinar  são  verbos  que convocam,  sobretudo,  para  a

compreensão da amplitude da vida. 

Nessa ótica é mais que oportuno fomentar a leitura, principalmente entre os

adolescentes, de romances policiais em que o detetive de alta capacidade de análise e

espírito  de  observação  constitui  um  desafio  à  razão e  o  suspense,  ou  melhor,  o

desvendar do mistério aciona a vontade de ler.

Veja-se o que disse o garoto após a leitura de Os assassinatos da Rua Morgue,

de Edgar Allan Poe:

Particularmente gostei da história. Talvez seja o melhor livro que li este ano,
pois  havia  bastante  violência  e  suspense,  diferentes  dos outros  que  já  li.
Recomendo a todos vocês que gostam de obras estilo  Jack,  o estripador,
porque, acreditem é um escripte (sic) de um filme de suspense. Com a leitura
desse livro  descobri  mudanças em minha personalidade, em minha mente
diante de coisas materiais. Estou começando a dar mais valor a argumentos
que  destinam  uma  história.  Digo  isto,  pois  a  leitura  transporta  nossa
imaginação a outras extremidades de fantasias e ajuda nosso cérebro a captar
conhecimentos essenciais à nossa caminhada cultural.

O diálogo do leitor com a leitura permite-lhe buscar a totalidade do ser além de

assegurar-lhe  modificações  nos  níveis  individual  e  social.  Não  se  concebe

desenvolvimento nem sociedade democrática sem leitura e sua prática constante. 

O ato de ler caracteriza-se por um constante vir-a-ser no mundo como ato que

não se esgota, mas educa, abre perspectivas para novas formas de existência. Revela-se

como um projeto, permitindo ao leitor apreender os significados do mundo histórico e



cultural; por isso cada vez mais a leitura literária aparece como o que deve ser pensado,

alongado e sentido.

Consciente, pois, das promessas e oportunidades que a obra literária concede,

tenho firmado minha metodologia na obtenção de sentido, porque quando não se põe

qualquer  finalidade  humanizante  no  ato  de  ler,  este está  destinado  a  ser  inútil.  A

transcrição  de  alguns  trabalhos  escolares  comprova  o  benefício  que  os  leitores

obtiveram.

Com o firme propósito de conquistar a atenção de quarenta jovens, de 14 e 15

anos, li  em voz alta o capítulo XXXIII  –  O Penteado,  do livro  D. Casmurro.  Sem

dúvida, o momento do beijo aguçou-lhes a vontade de ler Machado de Assis.

[...] Ah, estes maravilhosos livros. Livros que nos fazem crescer e ao mesmo
tempo  nos  deixam  mais  humanos,  pois  com  eles  temos  a  certeza  que
pensamos (logo existimos!) e que por isso podemos mudar. E Machado de
Assis então. Ele que um dia ousou pôr em risco a linha que se traçou entre
certo e errado, entre o bem e o mal [...]. Ponho-me então a questionar-me
sobre a razão da própria existência. (Aluno 8ª série).

O garoto autor desse excerto  leu diversos livros de Machado de Assis sem

nenhum imperativo. Disse-me que os lia por prazer, o que bem comprova este outro

texto com base na obra O Alienista:

Olha, realmente este livro me trouxe um punhado de lições. Dentro de uma
simples estória, vivida em uma cidade do interior, ele (Machado, agora já
quase um grande amigo meu) mergulha em assuntos ‘quase’ nunca dantes
navegados. Pelo menos agora pude sentir um pouquinho da diferença entre
Joaquinzinho (ele até já me deixa chamá-lo assim) e a maioria dos demais. O
que notei foi que em cada estória ele mergulha em um mundo de onde, por
momentos não se pode voltar e quem lê nem quer isso mesmo. Desta vez até
que a viagem não foi tão longa. Somente daqui alguns séculos do domínio
total da ciência. Mal posso esperar pela próxima? (Aluno 1º Ano, 2º Grau).

Os registros comprovam o alcance de um dos objetivos da minha prática: a

leitura deve visar ao desenvolvimento do senso crítico-reflexivo.

Ministrei aulas de Português dois anos para os mesmos alunos. Consegui fazê-

los leitores. Ao final do ano recebia a recompensa: cada aluno havia lido de doze a

quinze  livros  de  literatura,  autores  diversificados,  escolhidos  livremente,  porém

sutilmente indicados. As apreciações entregues, duas ao mês, algumas retidas para fim

de pesquisa, constituem alento e permitem-me dizer que nem todo empenho devotado à

formação de leitores tem sido vão. Trampolim para o conhecimento, para a reflexão é

ponto de chegada e as inquietações pedem novas respostas. Desse modo, o ato de ler



transforma-se em formador da consciência crítica. É o que se constata na leitura do livro

Fernão Capelo Gaivota:

Neste livro aprendi o verdadeiro sentido da liberdade. Liberdade de lutar pelo
nosso direito de distinguir o certo do errado. O livro é bastante filosófico,
chegando em momentos que conseguimos voar com Fernão Gaivota; ele em
sua  completa  solidão.  Quem  dera  se  todos  petulantes e  eficientes  como
Fernão Gaivota,  que foi  rejeitado pelo resto do bando, mas nem por isso
perdeu a esperança. E se Fernão Gaivota estiver me ouvindo agora, ficará
sabendo que nunca ficou só, porque sempre estivemos com ele. (Aluno 8ª
série).

O vivenciar situações de leitura endossa o caráter criativo dessa atividade e

reforça  a  preocupação  com o  pensamento  crítico-reflexivo,  permite  perceber  “mais

contundentemente as forças e as relações existentes no mundo da natureza e no mundo

dos  homens,  explicando-as”.  (SILVA,  1986:51).  Em  função  desse  aguçamento  da

compreensão e da consciência crítica pode-se assegurar estar acontecendo educação no

sentido da potencialização das capacidades. 

Como  a  educação,  a  leitura  literária  deve  ser  um  processo  de  ajuda  na

individualidade, no processo de aquisição de atributos. Leitura e educação produzem

desenvolvimento.  A  leitura  literária  permite  enxergar  o  inexequível  e  criticar  o

exequível.  Oferece  horizontes  de  possibilidades  seja  do  ponto  de  vista  verbal,

discursivo, interpretativo como se pode ver no texto a seguir:

Depois  que  li  O  Quinze minha  cabeça  se  abriu  para  os  problemas  do
Nordeste.  E  neste  livro  Vidas Secas fiquei  ainda  mais  aprofundado  nos
problemas de lá. Isso prova o que disse sobre a importância dos livros na
nossa vida, eles podem nos mudar completamente. Nesta última obra o tema
abordado  foi  o  mesmo,  com  a  mesma  forma  agonizante  de  descrever
ambiente e personagens.  Eu serei  sempre grato aos escritores pelas ideias
novas. E  Vidas Secas não podia ser diferente. A linguagem é adaptada ao
lugar onde ocorre a história, dando-nos a impressão de estarmos assistindo de
camarote a todas as cenas. [...]. (Aluno 8ª série).

Imprescindível salientar que entre o sujeito-leitor e o objeto-livro há um campo

sensorial  que precisa  ser  acionado,  no entanto  por  ser  pouco exercitado,  vai  sendo

sufocado,  bem  como  a  percepção,  a  sensibilidade  neutralizadas.  Dessa  forma  o

estranhamento  do  objeto-livro  intensifica-se.  Tal  procedimento  é  comum  na

adolescência, quando outras prioridades sobrepõem-se à leitura porque não se configura

útil, nem sequer palatável.

Na comunicação do jovem, o livro não consta como interlocutor,  é,  sim, a

materialização do tédio como bem ilustra Pennac (1993:23): “Um livro é um objeto



contundente e um bloco de eternidade. É a materialização do tédio. ‘O livro’. Ele não o

denomina nunca de outra maneira, em suas dissertações: o livro, os livros, livros”.

Diariamente  verifica-se  o  atentado  à  leitura:  professores,  alunos  de  ensino

fundamental,  médio e universitário não vão além da decodificação. Ignoram o papel

fundamental  do  ato  de  ler  na  vitalização  do  aprendizado.  Na  contracorrente  da

didatização significa  extensão,  progresso e projeção  para  além do cotidiano.  A sua

prática leva o homem a formular perguntas e são as perguntas que movem o mundo. 

Professor-leitor quase sempre forma aluno-leitor. Outro objetivo no qual balizo

minhas aulas é vivenciar situações que promovam a apropriação da herança cultural.

Compreender e compartilhar o visto e o vivido por gerações passadas permite ao leitor a

entrada e a participação consciente no mundo, ampliando o seu projeto de existência

sempre inacabado. 

Assim, o ato de ler, por ser exercício de compreensão, assegura acesso aos

fenômenos da realidade,  gera  cultura,  faz  história, garante  ao  leitor  a  compreensão

linguística em seus aspectos denotativo e conotativo, possibilita novas realizações. 

Aplicar  o  aprendido-apreendido  às  situações  existenciais  concretas  é

compreender que as manifestações literárias não costumam se alienar dos fatos, contudo

sugerem, permitem contestação, aguçam ideologias. O livro indicado pelo professor ao

aluno transforma-se num a partir de veiculador de tradição histórica, cultural passado e

presente (SILVA, 1983). Apreciação do livro O Ateneu – Raul Pompéia:

Aprendi muito com este livro. Mostra como sair do seio materno, a família, e
enfrentar os problemas e as dificuldades do mundo [...]. Muitos jovens que
saem de casa para estudar, se antes tivessem lido este livro, saberiam como
encarar as dificuldades com mais cautela. Acho que o sofrimento por qual
passou Sérgio  fez-me refletir  sobre a vida. Para vencermos os obstáculos
desta vida que com certeza surgirão é preciso que haja em nosso interior
bastante humildade e fortaleza. Tenho a convicção de que este livro tentou
me transpor um outro perfil do mundo onde não existe somente rosas e flores
mas também muitos espinhos. (Aluno 1º ano, 2º grau).

Sobre o romance Kramer versus Kramer – Avery Corman: 

Gostei muito do livro que me comoveu e me fez lembrar da separação dos
meus pais que não foi tão trágica e no meu caso eu preferi ficar com a minha
mãe.  Foi  uma  narrativa  emocionante  e  parecia  que  eu estava  vivendo  o
personagem da  história.  É  bom sempre  enfrentarmos  nossas  dificuldades
refletindo sobre as mesmas para que haja paz em nossa vivência familiar.
Aconselho este livro aos colegas principalmente àqueles que têm seus pais
separados e precisam entender uma situação como essa. É preciso muita força



de vontade para entender nossos pais e procurar também nos entender-nos
(Aluno 1º ano, 2º grau).

As transcrições ilustram bem a relação do vivido com o lido, da compreensão

da realidade. A contextualização da história narrada com a realidade do leitor.

O livro estava jogado, pegando pó. Peguei-o e este ato foi uma passagem
para uma leitura espetacular, pois às vezes, parecia que eu estava vivendo e
sentindo as emoções do protagonista,  pela maneira que eram colocadas as
ideias. Quanto não sofreu o protagonista! Chantagem antecedida de ilusão.
Isso me faz pensar quantas pessoas são iludidas [...]. (Aluno 1º ano, 2º grau).

De fato a leitura realiza metamorfoses, conduz a terras distantes,  explora o

coração e a mente, elimina fronteiras geográfica e etária. Interligando acontecimentos

do ontem e do hoje vai-se formando o aluno-leitor que eu chamaria de intelectual. A

leitura de romances, contos, crônicas, fábulas, quadrinhos não significa que o texto do

outro vire modelo e, sim, horizontes de modo de ver. 

Norteada por essa bússola venho despertando nos alunos o gosto pela leitura

literária.  A tarefa é hercúlea,  quando o tédio interpõe-se na relação livro-leitor.  Na

contra corrente da didatização, tento aproximá-los, nem sempre com sucesso...

O mecanismo de implementação do procedimento é conduzido pelos valores

estéticos, visando estimular a criatividade, a curiosidade pelo inusitado, a afetividade a

fim de facilitar a constituição da identidade do leitor. Caminhar conduzido pela estética,

ou seja, por um outro jeito de dizer e de construir vai na contramão da objetividade, da

hegemonia.

Assim, longe da voz oficial, da obrigação do livro didático procuro aproximar

meus  alunos  dos  mais  diversificados  escritores  nacionais  e  estrangeiros,  o  que

comprovam os depoimentos a seguir:

Na última semana encontrava-me preocupada na busca de um livro para ler.
Ocasionalmente minha professora de Português tinha em mãos dois livros
muito interessantes. Tomei um emprestado. O título  Horizonte Perdido me
agradou muito, o autor James Hilton, impressionante, o conteúdo interessante
e o epílogo surpreendente. Nesta pequena viagem [...] procurei encontrar o
tão desejado ‘saber’. [...]. Recomendarei esta obra a todos os meus colegas.
Assim como foi proveitoso pra mim será também a eles. Aproveito a ocasião
para novamente lembrar-lhes que ‘um país se faz com homens e com livros’
(Aluno 1º ano, 2º grau).

Aos alunos é concedido total liberdade de escolha. Essa liberdade caracteriza

um modo de fazer  com que aquilo que está escolarizado converta-se em prazer.  A



leitura pluraliza sentidos, multiplica ressonâncias como se evidencia na heterogeneidade

de autores e obras escolhidas.  O ato de ler desconstrói  o sentido único,  promove a

ruptura do comum e permite ao leitor produzir novas tramas, tecer novas histórias.

Nesse compasso a complexidade filosófica, histórica e literária de Don Quixote

de La Mancha não intimidou a jovenzinha que o descobriu na estante: 

[...] Se não fosse a tal curiosidade eu não abriria um livro de encadernação já
um tanto passada e que se encontrava em desuso em uma biblioteca:  Dom
Quixote de La Mancha [...]. O autor faz com que os personagens se tratem
com o devido respeito: palavra essa adormecida na personalidade humana
[...]. Essa história nos alerta que devemos sonhar, sim, porém presos a nossa
realidade. O livro nos mostra também que devemos seguir  o exemplo  do
protagonista: perseguir  os nossos ideais,  pois: ‘Se não conseguimos o que
desejamos é sinal que não o desejávamos de verdade ou procurávamos obtê-
lo por um preço muito baixo’ (Aluna 1º ano, 2º grau).

A jovem leitora soube fruir o valor, absorver a dose de dignidade que a obra

encerra,  mesmo  desconhecendo  a  declaração  de  Harold Bloom  (2005):  Enquanto

Shakespeare nos ensina a falar com nós mesmos, Cervantes nos ensina a falar uns com

os outros. 

Cada vez mais ratifico a observação de Geraldi (1998:11): “É a valorização do

processo interlocutivo e das práticas interlocutivas que faz do aluno um aluno capaz,

não é o conjunto de informações de que ele dispõe”. Na interlocução professor/aluno

propaga-se o valor do livro e na interlocução livro/leitor este desenvolve a sensibilidade,

reconhece direitos, valores e virtudes como bem prova o excerto:

Adquiri  o  livro  Ana  Terra de  Érico  Veríssimo  por  intermédio  de  minha
professora. [...]. Conta a história da família Terra que veio de Sorocaba, para
viver  isolada  nas  coxilhas  do  Sul.  [...].  Então  conclui  que  a  verdadeira
amizade vale mais que o presente mais lindo e caro que se possa comprar. E
lá também vemos um pouco das tradições gaúchas, a miscigenação da cultura
dos chamados castelhanos com os brasileiros do Rio Grande. Essa tradição
que hoje é tão pouco valorizada leva-nos a perguntar: Que povo é esse que
esquece suas raízes? É um livro que eu recomendo a todos interessados na
cultura de seu país. É tão bom que já estou procurando o seguinte da coleção.
(Aluno 1º ano, 2º grau).

Unir o prazeroso à obrigação aproxima-se do dilema do homem barroco que

buscava o inconciliável, pondera Ketzer (1993). Tal empresa, volto a frisar, é titânica e

quanto mais a tecnologia avança mais nosso jovem distancia-se da leitura que se lhe

afigura adversária potencial da Internet. Esta mais mágica que a lâmpada de Aladim,

num leve toque, entrega tudo mastigado: imagem, som, cenário, música sem do aluno



exigir  a conquista. Essa exagerada simplificação não abre espaço para uma reflexão

mais profunda e a sensação de prazer experienciada é análoga à de uma novela ou filme

‘tela  quente’.  Por  sua  onipresença  Internet  e  TV apresentam-se aos  formadores  de

leitores como um desafio imensurável quase invencível.

Apresentar,  pois,  obras  do  cânone  literário  aos  alunos  torna-se  papel

irrevogável do professor. Cada obra emite luz, olha, fala, oferece sentidos e permite ao

leitor a transformação existencial. Os novos caminhos referidos por Calvino, no início

deste artigo, podem oferecer novos horizontes de expectativas. “Cada livro lido traz

para o universo do leitor possibilidades novas de sentido que colocam em questão suas

verdades”. (AGUIAR, 2001:251). 

O ato de ler remete a recolher, a colher, a colecionar, a coletar, a juntar. Não

um juntar qualquer coisa de qualquer maneira, não um mero amontoar, mas implica

uma busca e uma escolha previamente sugerida, no caso, pelo professor. Os excertos –

trabalhos produzidos pelos alunos – confirmam o papel da leitura na formação do aluno-

leitor, além de permitirem apropriar-me da declaração de Larossa (2001:101) “[...] a

leitura é um diálogo entre o dito e o não dito do texto, entre o que a palavra entrega e o

que retém, mas sendo o não dito o lugar essencial de onde ressoa o sentido”. 

A  estética  da  sensibilidade  valoriza  a  leveza,  estimula  a  compreensão  do

escrito, do explicitado, mas também do subjacente, do que jaz nas entrelinhas. Por ser

exercício de compreensão o ato de ler garante acesso aos fenômenos da realidade, gera

cultura,  faz  história,  afiança  ao  leitor  a  compreensão  linguística  em  seus  aspectos

denotativo,  conotativo.  Além  de  alargar  as  alternativas  de  ver  o  já  trabalhado  na

história, acena para a possibilidade de novas realizações.
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