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LEITURA LITERÁRIA NA ESCOLA: UTOPIA, REALIDADE E 
EXCLUSÃO 
 
  
 Este trabalho é fruto de um projeto de extensão 
desenvolvido em parceria com a Universidade Federal de 
Viçosa e uma escola pública da periferia do município de 
Viçosa/MG e tem como proposta descobrir novos caminhos 
de aproximação entre aluno e texto, através da leitura 
literária. A leitura é entendida aqui como uma questão de 
grande potencial mobilizador da sociedade, por permitir o 
embricamento entre o lúdico e o conhecimento sistematizado 
sobre a realidade, subsidiando a formação de sujeitos 
plenos, sensíveis e críticos. 

Este texto objetiva traçar parcialmente algumas 
conclusões sobre a experiência adquirida no projeto de 
extensão, o qual está sendo um exercício de percepção 
assídua da realidade escolar, tanto no que tange os aspectos 
físicos e operacionais da escola, quanto nas questões 
especificamente da linguagem e da leitura literária. 

Visualmente, percebemos que a estrutura da escola 
não atende a necessidades básicas para uma boa 
aprendizagem. Não existe, por exemplo, uma quadra para 
educação física, tendo a professora que improvisar sua aula 
no pátio, o qual fica ao lado das salas de aula. E assim, não 
podemos lecionar com a porta aberta devido o barulho 
externo. Sem contar ainda que a escola é cercada por 
grades, lembrando uma penitenciária.       

Os alunos contemplados no projeto são os de 5ª a 8ª 
séries, sendo que com cada turma ficamos aproximadamente 
dois meses. No início do trabalho, com cada série, aplicamos 
um questionário de identificação composto de perguntas que 
giram em torno dos dados pessoais, repertório cultural, 
relação com a leitura e uma possível conceituação sobre o 
que é literatura.  
 A partir desses dados, formulamos um perfil dos 
estudantes: 



• quanto ao repertório cultural, o gosto deles está 
restrito àquilo que a Rede Globo os oferece. Isto não nos 
pareceu nenhuma novidade, tendo em vista a influência da 
mídia no comportamento dos brasileiros em geral e 
principalmente no daqueles que possuem um baixo nível de 
escolaridade. 

• quanto ao gosto musical, a maioria dos entrevistados 
preferem primeiramente o funk, seguido do rap e, por último, 
o forró. 

• em relação à religião, a que predomina entre os 
alunos é a católica. A maioria deles freqüenta os encontros 
religiosos pelo menos uma vez por semana. 

• no que diz respeito ao gosto alimentar, eles optaram 
por ‘pratos’ conhecidos, ou seja, comidas do dia-dia. Pois, de 
acordo com a maioria, prato predileto deve ser aquilo que 
você come freqüentemente e não o que você realmente 
prefere.  
   • concernente à leitura, a maioria dos alunos 
responderam que acreditam ser importante, dizendo que 
gostam de ler. Entretanto, quando questionados sobre o tipo 
de leitura que praticavam, a resposta foi bastante imprecisa e 
vaga e, por fim, 

• quanto à conceituação de literatura, os alunos foram 
vagos nas respostas da questão. A maioria das respostas 
gira em torno de conceituações imprecisas e nem de longe 
aproximam daqueles conceitos acadêmicos e escolares. 
Para poucos, a literatura está relacionada com a leitura e 
com a arte. Levando-se em conta a maioria das respostas, 
podemos concluir que a literatura, tal como concebida no 
meio acadêmico, está distante da realidade social dos alunos 
entrevistados. 

Este questionário mostrou também a pouca fluência 
dos alunos da 5ª e 6ª séries com as palavras e a linguagem. 
Erros ortográficos, problemas sintáticos revelam um perfil de 
aluno com deficiências de alfabetização levando-nos a 
pensar na distância entre o objetivo final do projeto – formar 
leitores assíduos e críticos – e a realidade lingüística dos 
alunos. Esta foi uma das principais marcas de exclusão 
sentida no início do nosso trabalho. 



Como inicialmente a proposta do projeto era utilizar os 
livros da Coleção “Literatura em minha Casa”1, fomos 
obrigados a refletirmos sobre a dificuldade de promover o 
“letramento literário”2 numa comunidade de leitores destituída 
de conhecimentos elementares da língua. 
 Entretanto, acreditamos que o contato freqüente com 
o texto literário é uma forma eficaz de combater a idéia 
equivocada e preconceituosa de que os alunos da periferia, 
de um modo geral, não seriam capazes de entender produtos 
de boa qualidade lingüística e literária, conforme assinala 
CÂNDIDO, 1995, p.256-257: 
 

em nossa sociedade há fruição segundo as classes na medida 
em que um homem do povo está praticamente privado da 
possibilidade de conhecer e aproveitar a leitura de Machado de 
Assis ou Mário de Andrade. Para ele, ficam a literatura de massa, 
o folclore, a sabedoria espontânea, a canção popular, o 
provérbio. Estas modalidades são importantes e nobres, mas é 
grave considera-las como suficiente para a grande maioria que, 
devido à pobreza e a ignorância, é impedida de chegar às obras 
eruditas. 

 
 Portanto, mesmo conscientes de que as ações deste 
projeto são incipientes diante de uma realidade tão complexa 
e difícil, conforme temos vivenciado na escola, esta é uma 
iniciativa que tenta afastar os alunos das armadilhas que os 
impedem de obter uma formação escolar mais qualificada e 
de reforçar na prática as palavras citadas de Antonio 
Cândido. 

Partindo dos encontros semanais com os estudantes 
das 5ª e da 6ª séries, através da leitura de poesias, 
observamos o pouco contato que os alunos tinham tido até 
então com textos poéticos, já que a literatura é trabalhada 
juntamente com a disciplina Língua Portuguesa, servindo-se, 

                                                 
1 A coleção Literatura em minha casa foi lançada em 2002 pelo PNBE e 
MEC/FNDE. 

 
2 O termo ‘letramento literário’ está conceituado no documento “Orientações 
Curriculares para o ensino médio”, do MEC/2006, p. 55, como estado ou 
condição de quem não apenas é capaz de ler poesia ou drama, mas dele se 
apropria efetivamente por meio da experiência estética, fruindo-o. 

 



assim, apenas como segundo plano. A linguagem poética 
resultou inicialmente num impacto, de certa forma já 
esperado, ou seja, os alunos estão ambientalizados apenas 
com dois tipos de variantes da língua: uma, pragmática e/ou 
cientifica, a qual relega as obras literárias a meros livros 
ficcionais e informativos, voltados apenas para o discurso 
pedagógico; outra, o próprio discurso do meio em que eles 
vivem, o falar informal. Quando inserida a linguagem poética, 
observou-se que não houve uma valorização da leitura 
literária (exceto por um número pequeno de alunos). 

Em contraposição, numa atividade proposta no 
término do primeiro módulo do trabalho – com as duas 
turmas de 5ª série –, constatou-se o interesse por um tipo de 
texto veiculado na mídia que traduz, de uma certa forma, a 
cultura e o modo de vida da periferia urbana, ou seja, o rap. 
O interesse pelo rap remete à idéia defendida por GRAMSCI 
que estabelecera uma diferença entre valor cultural e valor 
estético. Muitas obras de grande valor cultural têm escasso 
valor estético, até mesmo porque não se propuseram a isto. 
(Gramsci 1934 apud MEC 2006, p. 57). 

Isto não quer dizer que estes alunos não devam ter 
contato com os textos canônicos, formadores do 
conhecimento formal da cultura literária, nem tampouco que 
o meio acadêmico deva ‘virar as costas’ desconsiderando a 
expressão cultural da classe economicamente menos 
favorecida, a periferia. Estas são manifestações autênticas e 
legítimas de uma cultura, tendo em vista as várias que 
constituem o Brasil como nos permite Alfredo Bosi (2006, p. 
07), “não existe uma cultura brasileira homogênea, matriz 
dos nossos comportamentos e dos nossos discursos”.  

O maior desafio deste projeto e a grande 
aprendizagem no que tange a relação teoria e prática tem 
sido o de reforçar que o real interesse não é dar preferência 
esta ou aquela expressão cultural, mas sim colocar os alunos 
em contato com a cultura literária, mostrando seu grau de 
importância e sua pluralidade intrínseca. Isso não implica em 
descartar a realidade do aluno, muito pelo contrário, resulta 
num conhecimento crítico do que estão vivendo e na troca de 
saberes.  



Assim, longe de querermos padronizar o gosto dos 
alunos, nossa intenção é proporcionar uma visão a mais no 
plano multiperspectivista, que é o modo ideal de 
enxergarmos o contexto social. Pois, novamente, de acordo 
com Alfredo Bosi em sua obra Cultura Brasileira, o que 
define uma cultura ‘superior’ “é a possibilidade que ela tem 
de avaliar a si mesma; em última instância, é a sua auto-
consciência” (BOSI, 2006, p. 14). Desse modo, procuramos 
valorizar as vivências de cada um através da pluralidade 
pressuposta na literatura, acreditando que ela é a única 
forma de emancipação individual e social, como afirma 
Eliana Yunes, no texto Literatura e Educação, 

 
a literatura expande a experiência pela linguagem simbólica e 
pela catarse e retórica, envolve o leitor de modo a fazê-lo 
perceber, criticamente a partir do texto, o contexto em que está 
inserido, facultando visões de mundo originais. Se a relação 
vida/escola é de negação para introduzir o padrão, a literatura 
pode reconciliá-la, caso a instituição renuncie a manipular e 
distorcer o texto de seus propósitos, e descubra a força 
libertadora da leitura. Isto é, o texto, instigando ao conhecimento 
do mundo e do homem, se ocupa da cultura, que é a matéria 
mesma da educação entendida como coisa diversa a 
conformação ideológica. (1984, p. 132). 
 
Entretanto, a experiência concreta na escola tem nos 

mostrado que as palavras acima representam uma visão 
utópica da relação entre educação e leitura de um modo 
geral. A complexidade da educação vai sendo percebida na 
medida em que somos obrigados a desconstruir os rastros 
de romantismo, no sentido de achar que o discurso 
aprendido no meio universitário é o mais legitimado para se 
conseguir a meta principal do projeto, que é a constituição de 
um cidadão/leitor crítico. A formação acadêmica é um 
instrumento que propicia a nos auto-intitularmos 
conhecedores da cultura de massa, mas o que de fato 
conhecemos é apenas o modo como a Academia se apossa 
de tal ‘produto’. Como afirma José Antônio Pasta Jr., 

  
o intelectual aparece aí como uma espécie de assaltante sórdido, 
o que rouba os já roubados, aquele que assalta os espoliados 
para tomar-lhes o que por último lhes resta – a pobre pele, 



exibida depois como troféu na Academia, em nome da carreira 
etc. (2006, p. 59). 
 
Se de um lado, a exclusão social, econômica, 

lingüística e literária pode ser sentida e vista na prática deste 
projeto, por outro, ele sinaliza um caminho que só é possível 
na perspectiva teórica da convivência dos vários discursos, 
do dialogismo, da intertextualidade, da pluralidade como 
prática pedagógica. E, principalmente, não trabalhar a 
literatura como um monólogo de professor, ou seja, impor 
aos alunos uma única e verdadeira interpretação do texto.  

Literatura é, também, contar história, inventar 
situações, re-criar o mundo. Sendo assim, quando mentimos 
estamos ‘literariando’, tendo contato com um tipo de leitura, 
cujo principal fundamento é a ficção. Isso se consegue não 
apenas partindo de textos, mas também de diálogos, 
debates, visões diferenciadas de mundo. A sala de aula deve 
(ou deveria) ser um espaço que proporcionasse ao aluno o 
prazer de ler, sem reduzir a obra literária a perguntas que 
são respondidas com meras cópias do texto. Ao longo do 
tempo, a história da educação tem mostrado que ela é 
sinônima de formação e de ajustamento do indivíduo aos 
padrões sociais (YUNES, 1984, p. 128) e tenta enquadrar a 
literatura em um sistema de ensino que desvaloriza qualquer 
tipo de arte. Ela valoriza, no entanto, um tipo de ensino 
pragmático, técnico-burocrata e mercadológico, 
principalmente em escolas públicas.  

Neste sentido, temos tentado otimizar o espaço da 
sala de aula, embora a desordem e a bagunça dos alunos 
prejudicam bastante as atividades planejadas. Mesmo assim, 
vale aqui relatar uma experiência que resultou numa 
produção criativa dos alunos.  A partir de uma frase escrita 
no quadro, os alunos completaram o seu sentido e assim 
ficou: 

 
Sentado no banco da praça, 
Tomando sorvete de graça 
Isto é uma graça. 
 
Aqui na praça é só graça, 
Aqui na praça está a Márcia. 



  
 É o mundo de graça. 
 Bebi cachaça, ai que desgraça! 
 
 Aqui na praça tem pipoca de graça, 
 Na nossa raça tem muita graça. 
  
 Hoje é sexta-feira e está dano picolé na feira, 
 Adão Pereira vende bacalhau na feira. 
 Êra, êra, êra, a feira é uma beleza da natureza. 
 
 Logo percebemos que não se trata de uma obra 
prima, ou uma poesia com o mínimo de características 
formais, ideológica e cultural para considerarmos um poema 
de ‘boa’ qualidade, no entanto, eles constroem um texto 
esteticamente elaborado levando-se em conta a forma e o 
exercício lingüístico do ritmo e da rima que lhes são comuns. 
Isto pode nos levar a concluir que o jogo de palavras, o 
aspecto lúdico da linguagem são características inatas ao 
homem, uma vez que temos a necessidade de fantasia, 
imaginação e criatividade que transcendem a questão 
econômica, principal fator da exclusão social.  Os alunos 
realmente necessitam de estímulos e meios para que isso 
aconteça, tal como afirma Marcelo Yuka (1997), na letra de 
sua música: é só regar os lírios do gueto/ que o Beethoven 
negro vem se mostrar/ mas o leito suado é tão ingrato/ que 
as gangues vêm ganhando cada dia mais espaço.  
 Embora muitas vezes essa idéia de formar leitores 
assíduos e críticos tem nos parecido utópica, poucas e 
pequenas ações já puderam ser observadas, caracterizando 
mudanças de interesse dos alunos em relação ao contato 
com os livros e com a leitura literária. Um aluno que antes se 
mostrava tímido e inseguro, pediu sugestão de leitura; outro 
queria ter mais contato com textos poéticos que exaltassem 
a beleza feminina, pois de acordo com ele, recitando poesias 
tão belas, conquistaria a menina por quem estava 
apaixonado. Essa foi uma da melhores recompensas obtidas 
neste trabalho, no sentido de que partiu dos próprios alunos 
a iniciativa de estender para além da sala de aula e da 
escola, o contato com a literatura. 



 Por outro lado, não podemos deixar de mencionar que 
às vezes, o próprio funcionamento da escola, a falta de 
valorização do trabalho escolar, a localização geográfica da 
escola não favorece aos alunos o maior contato com a leitura 
literária. 

Tal constatação está inserida num contexto mais 
global, fruto do sistema educacional do Brasil que, 
infelizmente, trabalha mais a favor da manutenção das 
armadilhas do que promove políticas, ações e práticas 
pedagógicas que favoreçam mecanismos para a construção 
de leitores assíduos e críticos, fazendo com que a leitura 
literária na escola seja utopia numa realidade de exclusão. 
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