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Como os primeiros motivos que fizeram falar o homem 
foram paixões, suas primeiras expressões foram tropos. 
A linguagem figurada foi a primeira a nascer, o sentido 
próprio foi o último a ser encontrado. As coisas somente 
foram chamadas por seu verdadeiro nome quando foram 
vistas sob sua verdadeira forma. A princípio, falou-se 
somente em poesia; só se começou a raciocinar muito 
tempo depois.   

       
                                      Jean-Jacques Rousseau 

 
 

Um problema da nossa sociedade atual é que temos uma 
atitude diante da educação como se ela existisse apenas 
para tornar as pessoas mais inteligentes, para torná-las 
mais criativas. Às vezes chega mesmo a parecer que 
aqueles que não receberam grande instrução, aqueles 
que são menos sofisticados em termos de formação 
acadêmica, são mais inocentes e honestos. Muito embora 
nossa sociedade não dê ênfase a esse aspecto, a 
aplicação mais valiosa do conhecimento e da instrução é 
a de nos ajudar a entender a importância da dedicação a 
atos mais salutares e da implantação da disciplina na 
nossa mente. A utilização correta da nossa inteligência e 
conhecimento consiste em provocar mudanças de dentro 
para fora, para desenvolver um bom coração. 

 
                                                                 O Dalai Lama 
 

 
Ou o texto dá um sentido ao mundo, ou ele não tem 
sentido nenhum. E o mesmo se pode dizer de nossas 
aulas. 

 
                                                       Marisa Lajolo 

 
 

Um poema é o que há de mais instável: 
Ele se multiplica e divide, 
Se pratica as quatro operações 
Enquanto em nós e de nós existe. 

 
João Cabral de Melo Neto 

 

 



   

RESUMO 
 

 

Esta pesquisa se insere na discussão sobre as relações entre literatura e ensino, recortando o 
lugar das escritas poéticas na aula de Língua Portuguesa no Ensino Médio.  Em termos 
epistemológicos, o percurso da nossa reflexão problematiza, dentre outras questões, o 
deslocamento que ocorre quando as manifestações literárias se apartam de seus suportes 
originais e adentram as cenas de aula de língua materna, transformando-se em objeto de 
ensino e conteúdo didático.No âmbito das práticas escolarizadas da leitura literária no Ensino 
Médio, nossa reflexão tem como objeto a didatização do gênero textual poema. Nessa etapa 
de ensino, o poema enquanto componente curricular ainda não está definido. Tal indefinição é 
ocasionada, de modo geral, por duas razões: pela natureza específica do gênero e pelos 
procedimentos didático-pedagógicos utilizados quando da leitura do poema em sala de 
aula.Em relação ao modelo consagrado do ensino de literatura no Ensino Médio, apoiado na 
descrição da história da literatura brasileira através de esquemas cronológicos de movimentos 
estético-culturais, pretendemos operacionalizar um deslocamento relativo a essa abordagem e 
situar o letramento literário a partir das formas líricas recorrentes na produção literária no 
Brasil, na perspectiva do ensino da língua mediado pelo estudo do texto. Para tanto, 
utilizaremos como fundamentação teórica as seguintes áreas do conhecimento: a teoria 
literária, a linguística aplicada e a pedagogia do ensino de língua materna. 

 

Palavras-chave: Didatização do poema. Sequência didática. Letramento literário. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

RESUMEN 

 

Esta investigación está incluida en las discusiones sobre las relaciones entre literatura y 
enseñanza, recortando el lugar de las escritas poéticas en las clases de Lengua Portuguesa en 
la Enseñanza Media. En términos epistemológicos, nuestra reflexión problematiza, entre otras 
cuestiones, el desplazamiento que ocurre cuando las manifestaciones literarias se apartan de 
sus soportes originales y se adentran a las escenas de la clase de lengua materna, 
transformándose en objeto de enseñanza y contenido didáctico. En el ámbito de las prácticas 
escolarizadas de la lectura literaria en la Enseñanza Media, nuestra reflexión tiene como 
objeto la didactización del género textual poema. En esa etapa de la enseñanza, el poema 
como componente curricular aún no está definido. Eso es ocasionado, de modo general, por 
dos razones: por la naturaleza específica del género y por los procedimientos didáctico-
pedagógicos utilizados cuando se hace la lectura del poema en clase. En relación al modelo 
consagrado de la enseñanza de literatura en la Enseñanza Media, apoyado en la descripción de 
la historia de la literatura brasileña a través de esquemas cronológicos de movimientos 
estético-culturales, pretendemos hacer un desplazamiento en lo que respecta a ese abordaje y 
situar el letramiento literario a partir de las formas líricas recurrentes en la producción literaria 
en Brasil, en la perspectiva de la enseñanza de la lengua mediada por el estudio del texto. Para 
tanto, utilizaremos como aporte teórico las siguientes áreas del conocimiento: la teoría 
literaria, la lingüística aplicada y la pedagogía de la enseñanza de lengua materna. 

 

Palabras clave: Didactización del poema. Secuencia didáctica. Letramiento literario.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

Esta pesquisa insere-se na temática relativa à discussão sobre as relações entre 

literatura e ensino, recortando, de forma mais específica, o lugar das escritas poéticas na aula 

de Língua Portuguesa no Ensino Médio. Trata-se, pois, de uma investigação centrada nas 

práticas escolarizadas da leitura literária. Expressão legítima e sacralizada dos modos de 

compreensão do viver humano na cultura ocidental, a literatura será revisitada em sua 

dimensão de produtora de saberes, os quais serão sistematizados, tendo em vista o estudo da 

língua dentro do aparelho formal de aquisição do conhecimento arregimentado pela 

instituição escolar. Em termos epistemológicos, o percurso da nossa reflexão problematiza, 

dentre outras questões, o deslocamento que ocorre quando as manifestações literárias 

apartam-se de seus suportes originais e adentram as cenas de aula de língua materna, 

transformando-se em objeto de ensino e conteúdo didático. 

No âmbito das práticas escolarizadas da leitura literária no Ensino Médio, nossa 

reflexão tem como objeto a didatização do gênero textual poema. Nessa etapa de ensino, o 

poema como componente curricular ainda não está definido. Tal indefinição é ocasionada, de 

modo geral, por duas razões: pela natureza específica do gênero e pelos procedimentos 

didático-pedagógicos utilizados quando da leitura do poema em sala de aula. Geralmente, nas 

cenas de aula, professores e alunos parecem estar diante de um objeto cuja interpretação 

solicita habilidades e competências raramente alcançáveis. 

Em relação ao modelo consagrado do ensino de literatura no Ensino Médio, apoiado 

na descrição da história da literatura brasileira através de esquemas cronológicos de 

movimentos estético-culturais, pretendemos operacionalizar um deslocamento relativo a essa 

abordagem e situar o letramento literário a partir das formas líricas recorrentes na produção 

literária no Brasil, na perspectiva do ensino da língua mediado pelo estudo do texto. Para 

tanto, utilizaremos como fundamentação teórica as seguintes áreas do conhecimento: a teoria 

literária, a linguística aplicada e a pedagogia do ensino de língua materna. 

 No âmbito da teoria literária, serão discutidos os elementos caracterizadores do gênero 

poema e das formas líricas (MOISÉS, 1989, 2004; SILVA, 1991; PAZ, 1982), a fim de 

identificar a constituição literária e histórica desse gênero. As contribuições da linguística 

aplicada referem-se à problemática dos gêneros textuais/discursivos (BAKHTIN, 1992; 

MEURER; BONINI; MOTTA-ROTH, 2005; DIONISIO; MACHADO; BEZERRA, 2002) e 
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dos estudos sobre o letramento (KLEIMAN, 2008; SOARES, 2006; MORTATTI, 2004; 

OLIVEIRA, 2008; ROJO, 2009; COSSON, 2006). 

 A necessidade desse deslocamento metodológico surgiu de indagações constantes em 

nossa vivência profissional. Trabalhando como professor de literatura desde 1989, em 

diferentes níveis de ensino, em diversas áreas dos estudos literários, constatamos que a 

problemática do ensino de literatura no Nível Médio advém, sobretudo, da orientação 

metodológica fundada na abordagem historicista. A escolarização do texto literário nesse 

nível de ensino prioriza diretrizes metodológicas relativas à periodização do patrimônio 

literário nacional. Essa abordagem, numa etapa curricular preconizada pela formação do 

leitor, torna-se inadequada, acreditamos, em virtude da distância que se constrói entre o texto 

e o aluno-leitor. De fato, nas aulas de Língua Portuguesa, o caráter apendicular dos estudos 

literários surge, justamente, na descrição para o aluno de mapeamentos ligeiros e pouco 

substanciosos das articulações entre literatura e história. Desse modo, o estudo da literatura 

resvala para listas de obras, autores, contextos de produção e traços delineadores dos estilos 

de época, em detrimento da efetiva experiência de leitura do texto. 

Quanto ao delineamento da problemática que motiva a pesquisa, nossa investigação 

partiu de três questões norteadoras relativas à temática em estudo. Num primeiro momento, 

questionamo-nos sobre 1) qual seria o lugar dos estudos literários no Ensino Médio, no atual 

contexto de ensino brasileiro. Com essa primeira questão, pretendemos ampliar nosso 

conhecimento sobre a problemática de que falamos anteriormente, que diz respeito ao 

deslocamento que ocorre com as manifestações literárias, relativamente aos seus suportes 

originais, quando se transformam em objeto de ensino e conteúdo didático. Em seguida, num 

movimento de decorrência imediata desse conhecimento, as duas outras questões, 

interrelacionadas: 2) como ensinar adequadamente literatura no Ensino Médio, considerando 

as políticas públicas para o ensino de língua materna no país? e 3) de que maneira uma 

didatização das formas líricas pode contribuir para a experiência de leitura, tendo em vista as 

práticas do letramento literário na escola? 

 Assim formuladas, tais questões conduzem o raciocínio inquiridor de nossa 

investigação, no sentido de delimitarmos o objetivo geral da pesquisa, que é investigar 

procedimentos didático-pedagógicos adequados de ensino de literatura na aula de Língua 

Portuguesa, com foco no gênero textual poema, no Ensino Médio. Essa adequação refere-se a 

determinados suportes teórico-metodológicos oriundos da teoria da poesia, do letramento 

literário na escola e do ensino de língua materna; diz respeito, também, à compreensão das 
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práticas discursivas literárias como expressões da cultura; trata, ainda, dos modos de recepção 

das escritas poéticas pelo público juvenil que frequenta o Ensino Médio. 

 Para a consecução desse objetivo geral, definimos, ainda, três objetivos específicos, 

quais sejam: 

 1)  discutir questões relacionadas à educação literária e à formação de leitores; 

 2) descrever elementos teóricos pertinentes à transposição didática da literatura, 

criticando-os em função das práticas escolarizadas da leitura literária; e 

 3)  elaborar sequências didáticas das seguintes formas líricas: soneto, poema em prosa 

e canção, com base na teoria literária e nos estudos da linguagem. 

 Uma vez delineados os limites temáticos, teóricos e metodológicos de nossa pesquisa, 

consideramos pertinente retomarmos aqui, um pouco mais detalhadamente, alguns aspectos 

da discussão sobre as relações entre literatura e ensino, de que falamos já em nossa abertura. 

A pertinência dessa retomada reside no fato de essa discussão representar uma questão de 

princípio no racioncínio condutor da nossa pesquisa. Ela constitui, em certa medida, um 

conjunto de pressupostos que sustentam a investigação e abrem caminho para os 

procedimentos metodológicos que tornam os objetivos viáveis e consistentes. 

 Assim, uma revisão do estado da arte sobre essa discussão mostra-nos que, no Brasil, 

uma das reflexões fundadoras acerca da presença da literatura em sala de aula está no artigo 

publicado por Marisa Lajolo, em 1982. Em “O texto não é pretexto” (LAJOLO, 1982), a 

autora identifica aspectos que, de certa forma, têm embasado as discussões sobre o texto 

literário na escola. Esses aspectos continuam, até hoje, disponíveis a pesquisas na área e têm 

sido ampliados e reformulados mediante concepções teóricas diferenciadas. A autora 

identifica, no início do texto, o deslocamento sofrido pelo texto literário quando adquire sua 

dimensão didático-pedagógica. De fato, a produção artística de artefatos verbais não tem por 

fito os quadros curriculares de quaisquer que sejam os níveis de ensino. Caracteriza-se, pois, 

desse modo, a condição artificial das aulas de literatura: 

 
 

É nesse sentido que a presença do texto no contexto escolar é artificial: a 
situação de aula é coletiva, pressupõe e incentiva a literatura orientada. Mais 
ainda: visa a uma reação do leitor/aluno deflagrada a partir de atividades 
cuja formulação parte de uma leitura prévia e alheia: a interpretação que o 
leitor/autor de livro acredita ser a mais pertinente útil, adequada, agradável, 
etc. (LAJOLO, 1982, p. 53). 
 
 

 A fala de Lajolo pressupõe a experiência de leitura do aluno como instância marcada 

por subjetividades construídas a partir de diálogos entre autor, texto e leitor. Esse intercâmbio 
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é, no entanto, diluído e minimizado nas cenas de aula. Desenvolvendo essa ideia, o texto 

dessa autora analisa criticamente os usos do texto literário: ser exemplário de valores éticos, 

desenvolver habilidades concernentes aos usos da língua e demonstrar os quadros 

historiográficos da produção literária. Nessas condições, o texto serve de pretexto para 

saberes, os quais desqualificam as especificidades do objeto literário. 

Vale salientar que esse artigo de Lajolo respalda duas questões sobremaneira 

relevantes para a problemática desta pesquisa. A primeira diz respeito ao deslocamento 

sofrido pelo texto literário quando ele se afasta de seu suporte original – o livro, objeto da 

cultura – e sofre uma transposição didática, adquirindo outras funções, diferentes daquelas 

consagradas pelo senso comum, em que o ato de ler literatura corresponde ao entretenimento 

e ao prazer. De fato, no âmbito escolar, através do processo de escolarização, o texto enquanto 

conteúdo curricular passa a ser visto como objeto de especulação didática e, como tal, 

funciona como registro de saberes, por exemplo, sobre os modos expressivos da linguagem, 

sobre a caracterização de gêneros textuais, sobre a contextualização de produção e recepção 

das obras. Desse modo, a transposição didática implicaria, no que diz respeito à leitura 

literária, a aquisição de um aparato teórico e metodológico responsável por elucidar objetivos 

de leitura, estratégias de compreensão dos textos, sistemas de avaliação etc. 

Ao refletirmos acerca do processo de escolarização da literatura, com base no texto de 

Lajolo, identificamos uma segunda questão que diz respeito aos procedimentos 

metodológicos da leitura literária. Segundo a autora, o texto poético serve como pretexto para 

a demonstração dos quadros historiográficos da literatura brasileira. Nesse sentido, o artigo de 

Lajolo, publicado em 1982, continua sendo referência bibliográfica básica, uma vez que, no 

Ensino Médio hoje, nas aulas de Língua Portuguesa, o texto poético serve como exemplário 

dos estilos de época. 

De modo geral, não somente no Ensino Médio, o texto literário – mais precisamente o 

gênero textual poema, objeto de análise desta pesquisa – encontra-se numa crise no sentido de 

que a expressão cultural da literatura tem sido posta de lado diante de outras manifestações 

culturais juvenis contemporâneas. Aqui, certas indagações são pertinentes: quem lê poesia 

hoje? Ampliando a pergunta, teríamos: de que maneira as textualidades poéticas, segundo o 

recorte da nossa pesquisa, o gênero textual poema, são fatores constitutivos de posturas 

cognitivas, pragmáticas, afetivas e culturais dos jovens que frequentam o Ensino Médio? 

Afinal, quais as possibilidades de emergência do discurso literário nos espaços sociais, 

fundamentalmente na escola, no atual estágio de banalização das humanidades? 
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Para análise das questões supracitadas, consideramos oportuno localizar, de maneira 

breve, a situação do discurso poético na contemporaneidade. Assim, problematizando a 

situação da poesia no final do século passado, Edgar Morin (2008) acredita na necessidade de 

refiguração do discurso poético mediante o quadro econômico-tecnoburocrático das 

sociedades capitalistas: 

 
 
Podemos nos referir a uma grande expansão da hiperprosa, que se articula à 
expansão de um modo de vida monetarizado, cronometrado, parceralizado, 
compartimentado, atomizado e de um modo de pensamento no qual os 
especialistas consideraram-se competentes para todos os problemas, 
igualmente ligados à expansão econômico-técnoburocrática. Diante dessas 
condições, penso que esta invasão da hiperprosa cria a necessidade de uma 
hiperpoesia (MORIN, 2008, p. 40). 
 
 

 As categorias de hiperprosa e hiperpoesia estão relacionadas, de acordo com os 

aportes teóricos orientadores deste trabalho, com a produção, a difusão e a circulação de 

gêneros textuais nas múltiplas esferas de atividade das quais os sujeitos participam. Nessa 

perspectiva, a hiperprosa está associada aos gêneros textuais de natureza técnica e funcional, 

portanto, a expressões da língua e da linguagem em que o feitio criativo e poético não 

adquirem representatividade. Esses gêneros são o produto das práticas sociais atomizadas 

pelas relações burocráticas que sustentam o modo capitalista de produção. Assim, a expansão 

econômico-tecnoburocrática das práticas sociais, em determinadas esferas de utilização da 

língua (BAKHTIN, 1992), exige a produção de gêneros adequados aos letramentos 

naturalizados pelas esferas científica, econômica, jornalística e outras. No letramento escolar, 

a hiperprosa corresponde às práticas de leitura de gêneros como artigo de opinião, editais da 

imprensa, textos de divulgação científica, dentre outros. A hiperpoesia, por outro lado, 

aglutina os gêneros textuais produzidos na esfera de atividade artística e põe em movimento a 

interpretação das ações concretas dos sujeitos através da dimensão simbólica, imaginativa, 

poética da língua e das linguagens. Dessa forma, poema, romance, canção, teatro, cinema 

possibilitam o re-nomear constante da condição humana, uma vez que 

 
 

a poesia, que faz parte da literatura e, ao mesmo tempo, é mais que a 
literatura, leva-nos à dimensão poética da existência humana. Revela que 
habitamos a Terra, não só prosaicamente – sujeitos à utilidade e à 
funcionalidade –, mas também poeticamente, destinados ao 
deslumbramento, ao amor, ao êxtase. Pelo poder da linguagem, a poesia nos 
põe em comunicação com o mistério, que está além do dizível (MORIN, 
2010, p. 45).  
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 Na escola, a hiperprosa ocupa cada vez mais um lugar de destaque, com 

direcionamentos teórico-metodológicos em plena expansão. No entanto, a hiperpoesia ainda é 

tratada, em sala de aula, como um objeto hermético envolto em apelos românticos de pura 

ludicidade, um gênero de exceção distante por demais das vivências concretas dos alunos. Por 

isso, a emergência da hiperpoesia na aula de Língua Portuguesa no Ensino Médio torna-se 

imperativa por desvelar, sobretudo, a dimensão poética da existência humana, conforme 

reivindica Edgar Morin. 

O poeta e crítico literário Octavio Paz (1993, p. 147), preocupado também com a 

situação da poesia na contemporaneidade, estabelece relações esclarecedoras entre poesia e 

sociedade:  

 
 
Espelho na fraternidade cósmica, o poema é um modelo do que poderia ser a 
sociedade humana. Diante da destruição da natureza, mostra a irmandade 
entre os astros e as partículas, as substâncias químicas e a consciência. A 
poesia exercita nossa imaginação e assim nos ensina a reconhecer as 
diferenças e a descobrir as semelhanças. O universo é um tecido vivo de 
afinidades e oposições. Prova vivente da fraternidade universal, cada poema 
é uma lição prática de harmonia e de concórdia, embora seu tema seja a 
cólera do herói, a solidão da jovem abandonada ou o naufrágio da 
consciência da água parada no espelho. A poesia é o antídoto da técnica e do 
mercado. 
 
 

 A hiperpoesia, antídoto da técnica e do mercado, segundo as reflexões de Morin 

(2008) e Paz (1993), deve ser lida numa visada política das humanidades, na perspectiva de 

urgência da visibilidade do discurso poético. Se pensarmos que, em nossas práticas sociais, é 

no espaço escolar onde se ouve falar sobre literatura de modo sistemático, os procedimentos 

de abordagem desse objeto – o texto literário – devem ser repensados em termos de uma 

efetiva aquisição dos saberes oriundos da literatura, os quais desenvolvem competências 

críticas a fim de contrapor a linguagem da hiperprosa aos modos diferenciados da hiperpoesia. 

Retomando a questão apresentada no artigo de Lajolo (1982), ou seja, o texto como pretexto 

para funções alheias às especificidades da obra literária, comentaremos alguns entraves 

relativos ao estudo do poema na escola, por se tratar de nosso objeto de análise. Segundo 

projeto coordenado por professoras da FFLCH/USP (MICHELETI, 2001), as atividades com 

a leitura de poemas foram relegadas a segundo plano devido aos seguintes obstáculos: 

 

1. Frequentemente a interpretação textual dada nos livros e materiais afins 
tem um caráter “impressionista”, ou seja, o autor das questões propostas 
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ou dos comentários registra as suas “impressões” sobre o texto. É comum 
ouvimos que a interpretação é livre. Ela é livre sim, desde que se 
respeitem os limites impostos pelo próprio texto. O núcleo dessa 
dificuldade está em criar-se o hábito da análise e relacionar os elementos 
encontrados em busca de significação(ões). 

2. Outro obstáculo encontra-se no modo pelo qual muitos livros didáticos 
tratam o poema, pois os questionários propostos para a compreensão e 
interpretação dos textos acabam por solicitar apenas a identificação de 
dados referenciais, deixando de lado a expressividade dos componentes 
textuais. 

3. Uma terceira razão reside no contexto em que aparece o poema na sala de 
aula: nas séries iniciais, para memorização da representação gráfica de 
alguns fonemas e ensinamento de atitudes valorizadas pela escola e pela 
sociedade; no ensino médio, as aulas de literatura, com um enfoque quase 
sempre voltado ao estudo das escolas literárias (MICHELETI, 2001, p. 
22). 

 

 O caráter impressionista, os dados referenciais e a historiografia da literatura formam 

o quadro metodológico de abordagem do texto literário na escola, que funciona como uma 

espécie de uníssono pedagógico já arrolado pela bibliografia que trata dessa problemática. No 

Ensino Médio, esse quadro surge fortemente marcado pela discussão sumária sobre os estilos 

de época. 

 Vejamos a situação atual do ensino da literatura no Ensino Médio, conforme Cosson 

(2006, p. 21): 

 
 
No ensino médio, o ensino da literatura limita-se à literatura brasileira, ou 
melhor, à história da literatura brasileira, usualmente na sua forma mais 
indigente, quase como apenas uma cronologia literária, em uma sucessão 
dicotômica entre estilos de época, cânone e dados biográficos dos autores, 
acompanhada de rasgos teóricos sobre gêneros, formas fixas e alguma coisa 
de retórica em uma perspectiva pra lá de tradicional. Os textos literários, 
quando comparecem, são fragmentos e servem prioritariamente para 
comprovar as características dos períodos literários antes. 
 
 

Essa historiografia de datações fixas, de injunções biográficas pitorescas acerca da 

vida dos autores, de topificações estilísticas por demais generalizadoras e truncadas é a notícia 

distante sobre a literatura que a comunidade de leitores tem acesso através da instância 

legitimadora dos saberes oficiais, ou seja, a escola. 

A escola, no âmbito da nossa pesquisa, adquire relevância por se tratar de espaço 

cultural onde o homem ordinário (CERTEAU, 1999), em seus protocolos sociais, depara-se 

com as manifestações literárias. Um dos objetivos da escola – a formação de leitores críticos 

de literatura – não está sendo possível de ser realizado em virtude dos direcionamentos 
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metodológicos baseados apenas na história da literatura. Uma ponderação necessária: o que é 

formar? O que implica uma formação de leitores? 

De maneira geral, em dado processo de formação, encontra-se subjacente um conjunto 

de procedimentos, de atitudes orientadas, as quais visam à obtenção de resultados previstos. 

Essas condições são favorecidas pela escola, ou seja, a formação de leitores e a escolarização 

são faces intercambiáveis, a fim de garantirem habilidades e competências que deveriam 

acompanhar, como qualidade adquirida, as vivências sociais, políticas, culturais e afetivas do 

sujeito. Enfim, a qualidade adquirida através da escolarização – a leitura – comporá, portanto, 

a história dos sujeitos. De modo programático, a formação de leitores supõe que profissionais 

diversos (médicos, analistas de sistemas, economistas, por exemplo), depois da formação 

escolar, tornem-se leitores independentes. 

O processo de formação de leitores, brevemente descrito, quando diz respeito à leitura 

literária na escola, não acontece. Na maioria das vezes, por exemplo, o soneto barroco de 

Gregório de Matos transforma-se num petardo agenciador de avaliações.   

Em contraponto à experiência de leitura, condição básica para o letramento literário, a 

transmissão de rudimentos da historiografia nas cenas de aula tende a apelar para a 

memorização de eventos descontextualizados no que diz respeito à criação estética. A 

caracterização de determinado estilo de época surge, então, como elemento preexistente ao 

texto, ou seja, a articulação entre a história da produção escrita e sua textualidade revela-se 

aspecto secundário ou quase inexistente no processo de ensino-aprendizagem. Estabelecendo 

lugares pedagógicos diferenciados, texto e história carecem de uma experiência de leitura: 

 
 
Quando penso na leitura como experiência (na escola, na sala de aula ou fora 
delas), refiro-me a momentos em que fazemos comentários sobre livros ou 
revistas que lemos, trocando, negando, elogiando ou criticando, contando 
mesmo. Situações em que – tal como uma viagem, uma aventura – fale-se de 
livros e de histórias, contos, poemas ou personagens, compartilhando 
sentimentos e reflexões, plantando no ouvinte a coisa narrada, criando um 
solo comum de interlocutores, uma comunidade, uma coletividade. O que 
faz da leitura uma experiência é entrar nessa corrente onde a leitura é 
partilhada e onde tanto quem lê, quanto quem propiciou a leitura ao escrever, 
aprendem, crescem, são desafiados (KRAMER, 2003, p. 29). 

 
 

 O modelo de experiência de leitura apresentado pela autora corresponde ao que 

chamamos de letramento literário, uma das sustentações teóricas desta pesquisa. Nesse 

sentido, considerando os entraves epistemológicos advindos do trabalho com o texto literário 

em sala de aula no Ensino Médio, conforme atestamos anteriormente, torna-se necessário 
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elucidar, do ponto de vista teórico, áreas de conhecimento inter-relacionadas, como leitura 

literária, texto e contexto, literatura e história, literatura e cultura, didatização do texto 

literário e formação de leitores. 

 Em termos metodológicos, o projeto tem por fito, dentre outros encaminhamentos, um 

exercício de revisão que explicite as linhas gerais dessas áreas, tendo em vista práticas de 

letramento que promovam a experiência efetiva de leitura do texto literário na escola. 

Pretendemos, após a resenha dos textos, definir eixos temáticos predominantes erigidos do 

cotejo histórico da problemática da literatura escolarizada no Brasil e, a partir da configuração 

desses eixos, sistematizá-los segundo a correlação dos campos de conhecimento pertinentes 

ao nosso interesse de pesquisa: estudos de letramento (KLEIMAN, 2008; RIBEIRO, 2004; 

PAIVA, 2003, entre outros), da teoria literária (CULLER, 1999; EAGLETON, [s/d]; PAZ, 

1993 etc.) e da didática da língua materna (DIONISIO, 2002; KOCH, 2006; MICHELETI, 

2001 e outros). 

 Quanto aos procedimentos metodológicos da pesquisa, no campo dos estudos da 

linguagem, a reflexão sobre o letramento literário na escola se inscreve nas formulações da 

linguística aplicada, uma vez que, ao compreender a linguagem como constitutiva da vida 

institucional, a LA passa a ser formulada como uma área centrada na resolução de problemas 

das práticas de uso da linguagem dentro e fora da sala de aula (LOPES, 2009, p. 18). Ao 

definirmos letramento literário como o processo de apropriação da literatura enquanto 

construção literária de sentidos (PAULINO; COSSON, 2009, p. 67), estamos considerando 

um uso específico da linguagem (o literário) e um lugar institucional (a escola), tomando-os 

como um problema de pesquisa (a escolarização inadequada dos estudos literários no Ensino 

Médio). 

  A ideia da linguagem como prática social está subjacente às relações estabelecidas 

entre letramento e linguística aplicada. Para Oliveira (2008, p. 99), “entendida à luz das 

contribuições da teoria social contemporânea, a prática está situada na vida social, em 

domínios vários, incluindo o da cultura e, por extensão, o da vida cotidiana”. Nesse sentido, 

pensar o letramento literário na escola como uma prática social significa tornar inteligíveis os 

modos de incorporação da “construção literária dos sentidos” na vida cotidiana dos jovens 

leitores do Ensino Médio. 

 Essa inteligibilidade configura um dos preceitos da educação linguística, preocupada 

em “desenvolver um senso linguístico que faça com que o aluno veja, sinta, interprete a 

linguagem não como uma disciplina escolar que dita normas do bem falar e escrever, mas sim 
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como algo que está intimamente inserido em sua vida de cidadão, de ser humano” (CELANI 

apud MOTTA-ROTH; MARCULLO, 2008, p. 37). 

 Assim, tendo em vista o desenvolvimento do senso linguístico dos jovens leitores do 

Ensino Médio, esta pesquisa tem um caráter propositivo e documental. No que concerne ao 

aspecto propositivo, para a consecução dos objetivos da pesquisa, vale ressaltar que a 

materialidade sígnica dos textos que compõem o corpus será a matriz definidora dos 

conteúdos a serem trabalhados nos encaminhamentos didático-pedagógicos. 

 Quanto à natureza documental da pesquisa, os documentos utilizados estão divididos 

em quatro conjuntos: 

 1) obras da teoria literária que discutem o conceito de literatura e a caracterização do 

gênero lírico; 

 2) textos sobre os estudos de letramento, a fim de conceituar de modo mais rigoroso o 

letramento literário na escola; 

 3) textos sobre a pedagogia da língua materna, os quais discutem os conceitos de 

língua, linguagem e leitura; 

  4) o corpus  da pesquisa: o soneto “Contemplando nas cousas do mundo desde o seu 

retiro lha atira com seu apage como quem a nado escapou da tormenta”, de Gregório de Matos 

(1623-1633 – [1695-1696?]), o poema em prosa Galáxias (fragmento 47), de Haroldo de 

Campos (1929-2005), e a canção “O vencedor”, de Marcelo Camelo (Los Hermanos). 

 Para os procedimentos metodológicos de análise desses documentos, seguiremos o 

roteiro proposto por Lüdke e Andrade (1986): caracterização do documento selecionado, 

análise de conteúdo, forma de registro e construção de categorias ou tipologias. 

Os critérios utilizados para montagem do corpus da pesquisa seguiram duas diretrizes: 

 a) escolha de textos cuja expressão poética estivesse acordada com os caracteres 

basilares de determinada forma lírica; 

b) a experiência docente do pesquisador. 

Dessa maneira, e de acordo com o objetivo geral da pesquisa, ou seja, a escolarização 

adequada (SOARES, 2006) das formas líricas no Ensino Médio, os poemas escolhidos 

ensejam paradigmas estruturais de linguagem configuradores dos desdobramentos formais do 

gênero lírico na literatura brasileira. Além desse critério, a experiência docente do 

pesquisador, no Ensino Médio e no Ensino Superior, serviu também como diretriz, uma vez 

que o trabalho cotidiano com a leitura do texto literário nas cenas de aula acentua aspectos 

relevantes para o letramento literário, dentre eles critérios consistentes para a seleção de 

textos a serem estudados. 
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A seguir, apresentamos a estrutura da tese. Na Introdução, referente ao capítulo 1, 

situamos a problemática do ensino de literatura no Ensino Médio, propondo uma abordagem 

centrada no letramento literário a partir das formas líricas recorrentes na produção literária no 

Brasil. Nessa parte, explicitamos, também, o nosso objeto de estudo, as questões de pesquisa, 

os objetivos e os aportes teórico-metodológicos. 

No capítulo 2, “Estudos literários e ensino – A literatura hoje”, apresentamos 

questões pertinentes às relações entre literatura e ensino. Inicialmente, comentamos sobre a 

preservação do cânone como modelo cristalizado de ensino, depois, no âmbito educacional, 

discutimos a formação do leitor, a noção de letramento literário, os documentos oficiais e a 

articulação entre língua e literatura na aula de Língua Portuguesa. 

No capítulo 3, “Estudos de gênero: o poema”, caracterizamos o poema como gênero 

textual e identificamos o corpus da pesquisa: soneto, poema em prosa e canção. 

No capítulo 4, “Modos de ensinar o poema: proposições didático-pedagógicas”, 

materializamos a didatização do poema através da elaboração das sequências didáticas e, 

também, formulamos alguns apontamentos para o professor. 
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2 ESTUDOS LITERÁRIOS E ENSINO – A LITERATURA HOJE 

 

As relações entre os estudos literários e o ensino verticalizam, dentre outras questões, 

a reflexão sobre o lugar da literatura enquanto prática discursiva nos espaços sociais, 

investigando a representatividade da escrita e da leitura literárias como manifestação da 

cultura na contemporaneidade. Essa localização parece-nos revelada através do 

posicionamento do crítico francês Antoine Compagnon (2009, p. 45-46): 

 
 
Por que ler? outras manifestações rivalizam com a literatura em todos os 
seus usos, mesmo moderno e pós-moderno, seu poder de ultrapassar os 
limites da linguagem e de se desconstruir. Há muito tempo ela não é mais a 
única a reclamar para si a faculdade de dar forma à experiência humana. O 
cinema e diferentes mídias, ultimamente consideradas menos dignas, têm 
uma capacidade comparável de fazer viver. E a ideia de redenção pela 
cultura carrega um ranço de romantismo. Em suma, a literatura não é mais o 
modo de aquisição privilegiado de uma consciência histórica, estética e 
moral, e a reflexão sobre o mundo e o homem pela literatura não é a mais 
corriqueira. 
 
 

A pergunta de Compagnon identifica a nova configuração da instituição literária que, 

de modo incisivo, altera as relações entre os estudos literários e o ensino. Uma vez que, nas 

cenas culturais, constata-se a rivalidade entre o discurso literário e outras representações 

simbólicas, essa tensão de registros de linguagem redimensiona os espaços do discurso 

literário, cuja primazia imutável de analisar as experiências humanas será minimizada frente 

ao manancial discursivo de outros saberes que também investem no deciframento das formas 

do viver humano. 

Os efeitos dessa tensão de registros de linguagem são, ao nosso entender, uma das 

características sobremaneira fundamentais da presença da literatura na escola. Embora o 

discurso literário seja concebido como um discurso constituinte (MAINGUENEAU, 2006, 

2008), o letramento literário, situado para além do espaço escolar, introduziu práticas de 

leitura diversas que, por sua vez, deu visibilidade a objetos escriturais também diversos cuja 

textualização, intencionalidade, veiculação, valoração e recepção não se coadunam à imagem 

cristalizada de literatura que a prática educativa ainda dissemina. 

O ensino da expressão literária, mediante os dispositivos teórico-metodológicos 

engendrados por esse outro lugar assumido pelo discurso literário, requer, para uma 

intervenção pedagógica significativa, uma dimensão multidisciplinar: a contribuição da crítica 

literária referendadas na discussão sobre o cânone; da educação, que investiga o processo de 
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formação de leitores; e, da linguística aplicada, que trata dos estudos de letramento. Ao lado 

dessas áreas do conhecimento, devem ser consideradas, no âmbito das políticas públicas para 

a educação no país, as orientações didático-pedagógicas propostas pelos documentos oficiais. 

A seguir, trataremos dessas disposições. 

 

 

2.1 O DOMÍNIO DA CRÍTICA LITERÁRIA: A PRESERVAÇÃO DO CÂNONE 

 

 

No domínio da crítica literária, o estabelecimento do cânone tem sido um dos 

princípios norteadores das práticas escolarizadas da leitura literária, sobretudo no Ensino 

Médio. O embate acadêmico sobre a Escola dos Ressentidos (BLOOM, 2001), que envolve as 

noções de valor estético, de tradição literária, de legados culturais e formação humanista, 

dentre outras, não será nosso foco de apreciação. 

Da preservação do cânone literário, consideramos pertinente indagarmos a respeito da 

transposição didática do modelo consagrado do ensino de literatura, respaldado pela 

obrigatoriedade de conteúdos estáveis – a seleção de obras literárias representativas da 

produção literária nacional, balizadas por critérios de originalidade, ruptura e pela 

sedimentação de uma historiografia da literatura no país. Além desse aspecto, também 

importa-nos a resultante desse direcionamento, ou seja, o afastamento progressivo dos leitores 

(alunos) das realidades  simbólicas fundadas pelo discurso literário. 

Sobre os modos de ensinar literatura na educação básica no Brasil, parecem constituir-

se um uníssono pedagógico os resultados pouco substanciosos do tratamento dado à leitura 

literária nas escolas brasileiras: 

 
 
[...] ensinar e aprender literatura não podem continuar a ser apenas um 
apanhado histórico, nem a memorização de características rígidas de escolas 
de produção literária de um passado europeizado e seletivo.[...] Não há 
democratização do saber e do poder de leitura quando, em vez de ler o texto, 
o aluno procura a “subjetividade e a individualidade” necessárias para 
identificar linearmente o autor romântico, o bucolismo arcadista de uma 
“casa no campo”, as antíteses temáticas barrocas, a crítica social superficial. 
Não cabe mais continuar a situar a literatura em blocos monolíticos de 
períodos literários século a século, excluindo-se quaisquer manifestações 
literárias fora dos padrões delimitados por tais características, ensinadas e 
reforçadas nas leituras de excertos literários, prática dominante na escola 
brasileira de ensino médio (LEAHY-DIOS, 2001, p. 35). 
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A declaração da autora, embora ratifique uma realidade pedagógica cristalizada e 

reconhecida por profissionais e pesquisadores que se ocupam da escolarização do texto 

literário no país, ganha relevo e exemplaridade. Em primeiro lugar, pelas asserções negativas 

frente à impossibilidade do ensino de literatura continuar referendado pelos encaminhamentos 

metodológicos criticados pela autora; outro aspecto diz respeito às exigências seletivas de 

leitura apoiadas pelo cânone literário, que se converteram em “blocos monolíticos” com 

padrões delimitados; outrossim, ao levantar aspectos como a democratização do saber e do 

poder de leitura, a autora inclui suas preocupações na vertente dos novos estudos de 

letramento, identificando as práticas de leitura na perspectiva do modelo ideológico do 

letramento. Por fim, a declaração da autora, ainda, pontua modos de ensinar literatura que 

recorrem, exclusivamente, a conteúdos factuais, isto é, à memorização de traços estilísticos 

aplicados a fragmentos das obras, procedimentos que não garantem a leitura efetiva do texto 

literário em sala de aula. 

Mafra (2003), ao discutir a preservação do cânone no currículo do Ensino Médio, 

constata o descompasso entre a concepção de literatura adotada pela escola e os repertórios de 

leitura da cultura juvenil. Segundo o autor, o processo de escolarização da literatura insiste na 

sobrevivência de um antigo universo, marcado pela tradição do definível e do presumível 

(MAFRA, 2003, p. 33) em detrimento das leituras de iniciação dos alunos as quais têm como 

referências imediatas a subliteratura, a literatura de massa e os best sellers. A resultante dessa 

lacuna no processo de ensino-aprendizagem implica na rejeição dos alunos aos conteúdos 

propostos pela escola, e, o que consideramos mais problemático, a anulação da voz do aluno 

na construção de sentido das obras, uma vez que, nas cenas de aula, a leitura do texto (análise 

e interpretação) vem autorizada pela instância legitimadora da crítica literária. 

Um indicativo possível para reconfigurar esse cenário estaria na incorporação das 

literaturas de iniciação que, ao desmitificar o cânone clássico, fortaleceriam a tradição 

literária no sentido de apreendê-la numa dimensão de continuidade que não pressupõe 

subordinação, mas interdependências, contatos, beijos que se dissolvem, exercícios de 

(re)montagem com a língua (MAFRA, 2003, p. 39). 

Conforme já mencionamos, nossa investigação prioriza os modos da transposição 

didática do texto literário a partir do cânone. Decerto, tal propósito supõe vários 

desdobramentos, todavia, por enquanto, consideramos pertinente a reflexão sobre a seleção de 

textos nas práticas escolarizadas da leitura literária, uma vez que tal reflexão entorna a 

discussão a respeito da preservação do cânone. 
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Ao discutir a seleção de textos para o letramento literário na escola, Cosson (2006) 

apresenta quatro fatores responsáveis pelas escolhas dos objetos de leitura em sala de aula: os 

ditames dos programas educacionais; a legibilidade dos textos conforme a faixa etária ou a 

série escolar; as condições materiais oferecidas para a leitura literária na escola; e, como fator 

determinante, o repertório de leituras do professor. 

A determinação exercida pela figura do professor, antes tranquila em função da 

estabilidade conferida às prescrições do cânone, desencadeia outros direcionamentos quando 

do questionamento, por certas correntes da crítica literária, dos valores de representatividade 

das obras canônicas. Com isso, a escolha dos textos a serem trabalhados em sala de aula 

oscila em três proposições básicas: a defesa da circulação na escola de textos que legitimam o 

ideário canônico da literatura; outra posição defende a contemporaneidade dos textos, que 

potencializa o movimento de aproximação entre a obra literária e o leitor; e, segundo Cosson 

(2006), a posição mais popular está alicerçada na pluralidade e diversidade de autores, obras e 

gêneros. Essas proposições básicas, todavia, não devem ser compreendidas enquanto 

direcionamentos pedagógicos isolados, antes devem ser colocadas em perspectiva no sentido 

de articularem modos simultâneos que sustentam a leitura literária na escola. Nesse sentido, 

 
 
[...] o professor não deve desprezar o cânone, pois é nele que encontrará a 
herança cultural de sua comunidade. Também não pode se apoiar apenas na 
contemporaneidade dos textos, mas sim em sua atualidade. Do mesmo 
modo, precisa aplicar o princípio da diversidade entendido, para além da 
simples diferença entre os textos, como a busca da discrepância entre o 
conhecido e o desconhecido, o simples e o complexo, em um processo de 
leitura que se faz por meio da verticalização de textos e procedimentos 
(COSSON, 2006, p. 35-36). 
 
 

O critério da diversidade, no tocante às escolhas textuais para o letramento literário na 

escola, vai ao encontro dos princípios democráticos de acesso aos produtos culturais. Nesse 

sentido, as obras clássicas da literatura brasileira, os textos de iniciação (literatura de massa, 

paraliteraturas, dentre outros) e, ainda, a multiplicidade dos gêneros textuais e seus 

respectivos suportes, do nosso ponto de vista, devem compor o quadro referencial de leituras 

posto em movimento através dos encaminhamentos teóricos e metodológicos agenciados na 

aula de Língua Portuguesa no Ensino Médio. 

Outrossim, acreditamos que a rejeição e o consequente afastamento da experiência 

literária mediada pela escola ocorrem em função do caráter suplementar e quase nulo dos 

lugares de fala do aluno no que diz respeito à produção de sentido do texto literário. O ponto 

nevrálgico da crise da leitura literária na escola, portanto, não estaria na continuidade histórica 
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e pedagógica da preservação do repertório canônico, que é dado ao aluno conhecer. O que 

deve ser pauta de reflexão e pesquisa é o processo analítico-descritivo dos modos de interação 

do aluno-leitor com o texto, seja ele canônico ou não. Para elucidarmos caracteres desse 

processo, tornam-se necessários apontamentos basilares, de maneira geral, sobre teoria da 

leitura e, especificamente, sobre leitura literária na prática educativa. 

 Kleiman (1989, 2005, 2008) desenvolve uma teoria sobre as práticas escolarizadas de 

leitura cujos aportes epistemológicos vinculam-se às teorias sociocognitivas da compreensão 

dos modelos de processamento da língua escrita. Privilegiando o modelo interativo, a autora 

concebe a leitura como um ato social de comunicação entre dois sujeitos, baseado na 

interação e com objetivos e necessidades socialmente reconhecidos. 

Na descrição do processo de leitura, há que se considerar duas versões diferenciadas 

de interação. Na primeira delas, oriunda da Psicologia da Educação, a compreensão do texto 

ocorre simultaneamente através da ativação não hierárquica de possíveis níveis ou fontes de 

informação. Nesse modelo, o leitor aparece como sujeito cognitivo e o texto apenas como 

objeto formal e, a partir dessa configuração, torna-se possível determinar formas de leitura 

diferentes, como também explicitar questões relacionadas à indeterminação referencial dos 

textos, produzindo um equilíbrio entre as expectativas de informação do leitor e do texto. 

Assim sendo, o processo de leitura é determinado por tais expectativas, ou seja, não há 

abertura total, uma vez que as hipóteses de leitura devem ser corroboradas com a depreensão 

dos elementos formais, também não é possível estabelecer apenas uma leitura, pois cada 

sujeito impõe seu cabedal de conhecimento à compreensão do texto. Na segunda versão, o 

que se considera são as condições de produção da leitura, que são formalizadas através das 

relações entre locutor e interlocutor mediadas pelo texto e encenadas em um determinado 

contexto. Tal modelo de interação privilegia a dimensão social do processo de leitura e, dessa 

maneira, caracteriza a imagem do leitor a partir de seu direito de interlocução que será 

minimizado quando do pretenso acabamento do texto enquanto instância produtora de 

sentido. 

Considerando a dimensão social do conceito de interação, a autora identifica o caráter 

paradoxal das práticas escolarizadas da leitura nos seguintes termos: “como é possível que o 

leitor recupere sua condição de interlocutor se é através do professor que se institui a 

interação” (KLEIMAN, 1989, p. 39). A partir dessa constatação, a autora argumenta que, na 

atividade de leitura, torna-se fundamental precisar as relações estabelecidas entre autor e leitor 

e, também, entre leitor e contexto. Uma vez definidas essas relações, no contexto escolar, a 

figura do professor impõe-se como partícipe constitutivo do processo não mais como 
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mediador da relação autor e leitor, mas como fornecedor das condições necessárias para que 

se estabeleça a interlocução. 

Como já anunciamos anteriormente, um dos fatores responsáveis pelo afastamento do 

aluno, no Ensino Médio, da experiência literária, em razão do caráter paradoxal do ensino de 

leitura acima apontado, está justamente no entrave quanto ao estabelecimento efetivo da 

interlocução. De fato, na relação entre o aluno e o texto literário, canônico ou não, a 

compreensão da leitura que circula como legítima e autorizada vem ancorada pelos objetivos 

e adequações mediados pelo professor. 

Nesse sentido, as condições de produção da leitura literária na escola inibem a fala do 

aluno e, no caso do texto canônico, a quebra na interlocução faz-se notória em graus 

superlativos mediante os elementos que intensificam a natureza diferida da obra clássica, por 

exemplo, as dimensões linguísticas, ideológicas e culturais que, distantes das experiências de 

linguagem vivenciadas pelo aluno, provocam um quadro complexo de referencialidades o 

qual fissura a construção dos sentidos do texto. 

De maneira geral, em virtude do cenário no qual se encontram as práticas 

escolarizadas da leitura literária as quais, por sua vez, repercutem de forma decisiva no 

letramento literário do aluno em outras cenas sociais, se pensarmos no hiato cultural cada vez 

mais nítido e potencializado entre o jovem leitor do Ensino Médio e a representação literária, 

acreditamos que em sala de aula, segundo Kleiman (2005, p. 37), “o que interessa, para o 

ensino, não é a interpretação do professor em si, mas a percepção, por parte do aluno, de que 

há um interlocutor, um autor que deixou marcas formais cuja função é de apontar caminhos 

para a compreensão”. 

As marcas formais deixadas pelo autor, quando fomentam atividades de leitura nas 

quais o lugar de fala do aluno é garantido, são instrumentos didático-pedagógicos 

imprescindíveis para formação do leitor literário e, reiteramos, os embates crítico-teóricos a 

respeito da preservação do cânone na escola devem situar-se numa reflexão que inclua, 

preferencialmente, os modos de ensinar literatura. 

 

2.2 O DOMÍNIO DA EDUCAÇÃO 

 

 

2.2.1 Promoção da leitura: formação do leitor 
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A exclusão das práticas leitoras de textos literários dos hábitos culturais dos alunos na 

educação básica alcançou o vigor inerente àquelas ideias já prontamente reconhecidas e 

legitimadas em razão de sua factualidade. Seja nos espaços institucionais de aquisição do 

conhecimento – valemo-nos aqui da observação empírica de nossa prática docente na 

graduação do curso de Letras – como também em cursos de especialização vinculados à 

formação continuada de professores de Língua Portuguesa; seja em outros espaços culturais 

onde, frequentemente, um dos traços caracterizadores das culturas juvenis contemporâneas 

toma a exclusão acima referida como marca intrínseca, tornou-se estabelecido que o público 

jovem não gosta de ler literatura. 

Relativizando o vigor dessa constatação e balizado por estudos e pesquisas na área, 

podemos asseverar que o público jovem, de fato, encontra-se em movimento contrário ao 

processo de escolarização da literatura no que diz respeito aos direcionamentos didático-

metodológicos que subsidiam as práticas leitoras promovidas pela instituição escolar. Com 

efeito, uma das variáveis desse processo são as escolhas do material didático, princípio 

definidor das orientações do letramento literário, que, não raro, afastam-se das expectativas 

linguísticas, discursivas, temáticas, afetivas, enfim, dos efeitos de recepção que uma 

determinada manifestação da língua e da linguagem – a literária – pode causar no leitor em 

termos de representatividade de leitura, como prática social. Isso posto, admitindo a 

vulnerabilidade das generalizações, o aluno não gosta das leituras literárias prescritas pela 

escola. 

Em virtude desse confronto entre o horizonte de expectativas do aluno e as indicações 

de leituras obrigatórias referendadas pelos currículos dos programas de literatura, a questão da 

formação de leitores literários na escola ganha contornos diversos e de larga abrangência, 

porém, iremos situá-la considerando os seguintes pontos: a ideia incorporada pelos discursos 

da pedagogia e da cultura de que o fomento para a constituição de leitores está diretamente 

relacionado às práticas de leitura dos gêneros textuais literários; e, também, comentaremos 

ações pedagógicas as quais, do nosso ponto de vista, contribuem para formação de leitores 

literários na escola. 

Quanto à formação de leitores estabelecer vínculos prioritários com as práticas 

escolarizadas de leitura de gêneros textuais literários, a noção de discurso constituinte 

elaborada por Maingueneau (2006, 2008) parece-nos sintomática no sentido de tornar mais 

claro alguns aspectos dessa vinculação. Para esse autor, a noção de discurso constituinte 

“designa fundamentalmente os discursos que se propõem como discursos de Origem, 
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validados por uma cena de enunciação que autoriza a si mesma”. Os discursos constituintes 

podem ser apreendidos como discursos fundadores em razão de legitimarem os valores sobre 

os quais os atos da coletividade são estabelecidos (a tradição, a verdade, a beleza...) e, desse 

modo, associam “o trabalho de fundação no e pelo discurso, a determinação de um lugar 

vinculado com um corpo de locutores consagrados e uma elaboração da memória”. Nas 

sociedades ocidentais, são exemplos de discursos constituintes: o religioso, o filosófico, o 

científico e o literário. A partir dessa categoria discursiva atribuída às produções literárias, 

formar leitores de literatura implica manifestar nos sujeitos o reconhecimento dos valores 

sobre os quais as mais variadas formas de convivência entre os homens podem ser 

interpretadas. 

Outro vínculo entre a formação de leitores e o discurso literário compreende aspectos 

de singularidade produzidos pela experiência da literatura no que diz respeito à interação 

verbal intensa e o reconhecimento do outro (PAULINO; COSSON, 2009). Conforme 

observam esses autores, o contato dos sujeitos com o texto literário produz, uma vez que as 

representações literárias são concretizadas exclusivamente através da materialidade verbal (as 

palavras), uma interação verbal intensa, que promove experiências mais efetivas com a 

linguagem, e, nesse sentido, potencializa a recriação do mundo. Além desse aspecto, os 

autores também associam à experiência da literatura o (re) conhecimento do outro. Essa 

atitude implica processos de interação cultural que se caracterizam pelas vivências do outro 

através da linguagem, incorporando a experiência do outro pela palavra. Dessa maneira, a 

leitura literária torna-se uma prática de construção de identidades dos sujeitos e de suas 

comunidades. A respeito do componente individual e social dessa construção, 

 
 
é importante enfatizar que essa experiência se passa tanto no plano 
individual quanto no social, pois o (re) conhecimento do outro e o 
movimento de desconstrução/construção do mundo contribuem para compor, 
convalidar, negociar, desafiar e transformar padrões culturais, 
comportamentos e identidades à medida que nos levam a viver as muitas 
possibilidades de experiência que só a liberdade de um mundo feito de 
palavras pode oferecer (PAUINO; COSSON, 2009, p. 70). 
 
 

Ainda para elucidar o uso do texto literário como espaço textual indispensável na 

formação de leitores, a dimensão encantatória da palavra poética, ao pensarmos numa história 

da leitura, adquire lugar de relevância. Considerada como um dos traços essenciais da 

linguagem literária, essa dimensão se filia a um campo semântico vasto no qual destacam-se 

as noções de imaginário, fantasia, ludismo, ficção, evasão e outras. Dessa forma, a leitura de 
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gêneros textuais literários comporta a apropriação de realidades textuais e discursivas em que 

a ordem pragmática das relações entre os sujeitos e a natureza, a cultura e a sociedade 

aparecem fluidas e/ou suplementares e os devires inscritos na criação poética passam a 

fomentar experiências subjetivas mediadas pela palavra e suas possibilidades de fundação de 

realidades. 

 As noções de discurso constituinte, interação verbal intensa, reconhecimento do outro 

e encantamento da palavra poética articulam propriedades discursivas, linguísticas, culturais e 

simbólicas fundamentais para formação de leitores. Em outras palavras, a experiência da 

leitura literária produz uma imagem de leitor substancialmente humanizado: aquele sujeito 

capaz de filtrar os valores sobre os quais a comunidade se constitui, dando primazia aos 

intercâmbios comunicacionais legitimadores da alteridade e das formas artísticas do código 

verbal. 

Todavia, nas práticas escolarizadas de leitura, essa imagem de leitor, construída 

através da experiência literária, parece não mais ter visibilidade, senão encapsulada em 

abstrações técnico-formais que formatam os registros institucionais quantificadores do 

processo de ensino-aprendizagem. Nesses termos, consideramos emergencial na prática 

educativa elementos teóricos e metodológicos que possibilitem a concreção da imagem do 

leitor literário na contemporaneidade.  

 

 

2.2.2 Promoção do letramento literário 

 

 

O conceito de letramento literário na escola (LLE), em razão dos encaminhamentos 

teórico-metodológicos da nossa pesquisa, compreende os sequintes princípios: 1) o letramento 

como processo de desenvolvimento de habilidades e competências de leitura e de escrita nas 

práticas sociais dos alunos; 2) a literatura como expressão cultural atualizada por arranjos 

específicos de linguagem, responsáveis pela produção de sentidos de natureza estética; e 3) os 

procedimentos formais de aquisição do conhecimento mediados pela instituição escolar. Essa 

tridimensionalidade do conceito advém do quadro especulativo inaugurado pelos Novos 

Estudos de Letramento (New Literacy Studies), cujas contribuições subsidiam uma apreensão 

mais consequente do fenômeno do letramento ao tomarem como objeto de pesquisa as 

representações sociais do uso da língua escrita. A relevância dos Novos Estudos de 
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Letramento (KLEIMAN, 2008; SOARES, 2004; MORTATTI, 2004; OLIVEIRA, 2008; 

ROJO, 2009, ROJO; MOURA, 2012; PAULINO; COSSON, 2009) no que diz respeito às 

práticas escolarizadas da leitura literária, envolve os enfoques autônomo e ideológico do 

letramento. 

De feição individual e linear, o modelo autônomo de letramento estabelece o texto, em 

sua organização interna, como dispositivo gerador de sentidos. Dessa maneira, tal modelo 

associa-se aos postulados da teoria literária do século XX, das abordagens de cunho 

estruturalista, que concebem o texto como unidade orgânica autosuficiente, portanto, 

desvencilhadas de sua inscrição sócio-histórica. Os objetivos de leitura, por conseguinte, 

orientam-se, em face do texto como dispositivo hegemônico das práticas leitoras, para o 

desenvolvimento de habilidades individuais, ou seja, no processo de didatização, são 

fornecidas ao aluno tecnologias de leitura apoiadas no enredamento lógico dos elementos 

textuais que organizam a materialidade verbal. 

Segundo Kleiman (2008, p. 21-22), a autonomia desse modelo de letramento “[...] 

refere-se ao fato de que a escrita seria, nesse modelo, um produto completo em si mesmo, que 

não estaria preso ao contexto de sua produção para ser interpretado; o processo de 

interpretação estaria determinado pelo funcionamento lógico interno ao texto escrito”. 

As variáveis didático-pedagógicas da autonomia da escrita em relação à escolarização 

do texto literário revelam duas concepções de leitura: uma centrada no autor e outra, no texto. 

Koch e Elias (2006), ao descreverem os elementos constituintes dessas concepções, pontuam 

que, no processo de leitura focalizado no autor, o leitor, sujeito psicológico e individual tem 

como trabalho cognitivo a decifração das intenções do produtor do texto. Por outro lado, 

quando os objetivos de leitura recaem sobre os mecanismos textuais, o papel assumido pelo 

leitor é caracterizado por atividades de reconhecimento e reprodução do que está dito no 

texto. 

Em se tratando da presença dos gêneros textuais em sala de aula parece haver um 

acirramento dessas concepções de leitura. Para desenvolvimento dessa questão, 

comentaremos os seguintes elementos básicos dos eventos de letramento: participantes, 

artefatos e atividades (OLIVEIRA, 2008). 

Considerando os participantes, professor e aluno, nos eventos de letramento importa 

destacar o teor monológico instaurado nessa relação. A voz do professor, centralizada em 

dados biográficos e na imanência do texto, quase sempre torna-se o direcionamento 

autorizado na busca das possibilidades significativas do texto. Cabe ao professor transmitir ao 

aluno já definida e balizada pelas instâncias de legitimação: a crítica literária e o livro 
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didático. Nesses termos, há o apagamento das experiências leitoras do aluno enquanto 

componente ativo na construção de sentido do texto. 

Quanto ao material utilizado em sala de aula, o objeto livro é dissipado. Tendo como 

suporte a página do livro didático, a apostila ou a folha avulsa, o texto literário surge para o 

aluno enquanto expressão de linguagem desviculada da globalidade semiótica e conceitual 

garantidas pela materialidade física do livro. Dessa maneira, o trânsito entre o texto da cultura 

e o texto didático evidencia-se. De fato, no âmbito do LLE, esse deslocamento sofrido pelo 

texto literário em situação escolar é problemático uma vez que o suporte da produção literária, 

aspecto sobremaneira decisivo na incorporação do texto como prática social, adquire um 

caráter suplementar. 

No tocante as atividades, ou seja, as ações realizadas pelos participantes no evento de 

letramento, conforme vários estudos (ALVES, 2003; SOARES, 2006; CEREJA, 2005; 

COSSON, 2006; LEAHY-DIOS, 2001), a leitura literária na escola engendra um quadro de 

indefinições: em primeiro lugar, pelas lacunas epistemológicas quanto às concepções do 

estatuto da própria leitura literária; outro elemento desse quadro diz respeito aos modos de 

filtragem do deslocamento sofrido pelo texto literário, que o transforma em material didático, 

na definição dos componentes do processo de didatização e, por fim, a elucidação da 

relevância do estudo da literatura como componente curricular. 

O modelo ideológico de letramento, alternativa teórica à dimensão universal do 

modelo autônomo, considera que as práticas de letramento estão sempre comprometidas com 

as estruturas de poder numa sociedade. De viés revolucionário e transformador, as pesquisas 

sobre escrita e leitura orientadas por esse modelo enfatizam que “as práticas de letramento, no 

plural, são social e culturalmente determinadas, e, como tal, os significados específicos que a 

escrita assume para um grupo social dependem dos contextos e instituições em que ela foi 

adquirida” (KLEIMAN, 2008, p. 21). 

Nesse sentido, o LLE, sob o enfoque ideológico, compreende o exercício contínuo de 

reflexão a respeito da presença da instituição literária no espaço escolar. Dessa maneira, nas 

atividades de leitura do texto literário, devem estar presentes orientações teórico-

metodológicas que priorizem a dimensão didática do texto, reconhecendo-o enquanto objeto 

de saberes em detrimento do apelo romântico ainda hoje norteador das aulas de literatura na 

educação básica, nas quais as escritas poéticas surgem distantes dos modos de vida dos 

alunos. 

Nesse contexto, Paulino e Cosson (2009, p. 67) definem letramento literário como “o 

processo de apropriação da literatura enquanto construção literária de sentidos”. Os autores 
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pontuam, nessa definição, dois aspectos semânticos: as noções de processo e de apropriação. 

Em primeiro lugar, o letramento literário trata-se de uma experiência em permanente 

transformação, uma experiência sempre continuada, e não se restringe à aquisição de uma 

habilidade. Poderíamos afirmar, também, que o letramento literário é um devir que será 

reinventado mediante a história de leitura dos sujeitos, história essa marcada por escolhas as 

mais idiossincráticas possíveis nas quais emergem recusas, descobertas, predileções e 

necessidades. Em segundo lugar, ser letrado em literatura implica tornar próprio,incorporar, 

transformar o objeto que nos é dado conhecer, no caso, as expressões literárias. 

Consequentemente, não existir leituras iguais para um mesmo texto, uma vez que os sentidos 

são produzidos tanto pelo objeto quanto por elementos contextuais, ou seja, as condições e os 

interesses do leitor que, dessa maneira, estabelece o trânsito entre o seu cabedal literário e as 

manifestações literárias de sua comunidade. Ainda sobre apropriar-se da literatura, segundo os 

autores, torna-se relevante não apenas incorporar um conjunto de textos, consagrados ou não, 

mas um repertório cultural que possibilite uma forma singular de construção de sentido 

através da literatura. 

No que diz respeito ao LLE, o artigo de Paulino e Cosson discute dois aspectos: 1) os 

entraves a sua efetivização e 2) as práticas que possibilitariam sua concreção no espaço 

escolar. 

De início as reflexões dos autores identificam o caráter conservador, homogêneo e 

pouco criativo da escolarização da literatura: 

 
 
[...] a escola muitas vezes assume um caráter de agente de um letramento 
serviçal, em nome de uma sociedade já pronta, já organizada, com funções 
predefinidas para os sujeitos, afastados de quaisquer produções críticas, 
subversivas, excepcionais. Quando surgem textos e práticas que permitiriam 
uma interação questionadora, poética, diferente, aberta, a tendência dos 
educadores é pautar-se pela reação da maioria e negar as produções de 
sentido imprevistas no contexto da comunidade escolar de leitores e 
produtores de texto, caracterizada pela homogeneidade (PAULINO; 
COSSON, 2009, p. 71). 
 
 

 Como se depreende, a crítica dos autores recai sobre o enfoque autônomo das práticas 

do letramento cujo lastro perpetua-se na escola, anulando a própria constituição textual e 

discursiva da escrita literária, subtraindo a dimensão poética da escolarização porque 

verticaliza uma ordem tão somente pragmática e, por consequinte, dispersa os ardis do 

sujeito/aluno leitor de literatura. Nesses termos, a agência escolar talvez se configure na 

atualidade como o lugar institucional onde as expressões literárias sejam amiúde 
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descaracterizadas quanto aos seus potenciais de reinvenção da língua e da linguagem. No 

Ensino Médio, e aqui a redundância é válida como estratégia para transformar aquilo 

pretensamente naturalizado, a escolarização da literatura é mais preocupante ainda: 

 
 
[...] a disciplina se fecha no biografismo e no historicismo monumentalista, 
isto é, na consagração de escritores que não deriva da apreciação de seus 
textos, mas do acúmulo de informações sobre seus feitos e suas glórias. Cai-
se assim num elitismo de fachada, de almanaque, em que o conhecimento é 
aprendido sem integrar-se às vidas dos alunos enquanto sujeitos. A soma de 
conhecimentos sobre literatura é o que interessa, não a experiência literária 
(PAULINO; COSSON, 2009, p. 72). 
 

 
 Quanto às práticas para concreção do LLE, os autores estabelecem como premissa 

geral o contato direto e constante do aluno com o texto literário, que deverá ser  factível tanto  

do ponto de vista material com bibliotecas, banco de textos, sala de leitura e com a presença 

de estantes em sala de aula; quanto do ponto de vista institucional, garantindo espaço efetivo 

da literatura no currículo escolar. 

 A partir dessa premissa geral, os autores identificam as seguintes práticas de 

letramento: 

 

1ª) Estabelecimento de uma comunidade de leitores 

 

 Com o objetivo de garantir a participação ativa do aluno na vida literária, uma 

comunidade de leitores na escola favorece a criação,por exemplo, de clubes de leitura, de 

grupos de estudo, espaços pedagógicos nos quais a circulação de textos, compartilhamentos e 

dificuldades de leitura são coletivizados. 

 Consideramos o estabelecimento de uma comunidade de leitores na escola um dos 

traços metodológicos fundamentais da noção de letramento posto que reavalia o modelo 

autônomo de aquisição do conhecimento, que se caracteriza pela filtragem individual dos 

saberes, e avança no sentido das interações entre os sujeitos, da prática social. Sugerimos, 

além do que foi mencionado pelos autores, laboratórios de criação literária, concursos de 

prosa e poesia, murais de poesia como estratégias para consecução da comunidades de leitores 

literários na escola. 
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2ª) Ampliar e consolidar a relação do aluno com a literatura 

 

 O aluno necessita compreender a complexidade do sistema literário não apenas 

constituído por textos escritos e legitimados como literários, nem veiculado pelo suporte 

tradicional do livro e que tal sistema estabelece relações com outros textos, fazendo emergir 

sentidos e interpretações as mais variadas. Assim sendo, ampliar e consolidar a relação do 

aluno com a literatura implica reconhecer que a escrita literária participa, estabelece conexões 

com outras manifestações da cultura ( da tradição oral,dos meios de comunicação de massa, 

de outras expressões artísticas). Implica também validar suportes de veiculação típicos da 

comunicação digital,como a internet. 

 No âmbito dos estudos literários na educação básica, o levantamento de questões 

acerca da complexidade do sistema literário relaciona-se ao teor crítico do modelo ideológico 

de letramento que, como observamos na segunda prática discutida pelos autores, amplia a 

noção de literatura. Com tal direcionamento, outras questões poderiam ser investigadas, em 

especial no Ensino Médio, uma problemática sempre urgente necessita de novos aportes 

teórico-metodológicos: a rigidez dos quadros historiográficos da literatura brasileira e, mais 

ainda, o confinamento em estilos de época de obras que subvertem estas periodizações. 

Apenas com o intuito de ilustração, podemos citar O ateneu, de Raul Pompéia. 

 

3ª) A interferência crítica do professor na formação dos alunos 

 

 Segundo Paulino e Cosson, o trabalho do professor deve incidir sobre a constituição 

do repertório literário do aluno, focalizando um patrimônio cultural que servirá como diretriz 

para que o aluno consolide experiências de leitura capazes de orientá-lo em sua escolhas 

pessoais, estabelecendo relações significativas entre  as atividades escolares e a vida social. 

Nessa perspectiva, “são importantes as seleções dos textos que compõem a tradição de uma 

comunidade, as informações sobre as condições de produção e circulação dos textos em 

termos históricos e o conhecimento da estrutura desses textos e seu funcionamento interno” 

(PAULINO; COSSON, 2009, p. 75-76). 
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4ª) O lugar da escrita na interação com a literatura 

 

 Embora não tenha como propósito a formação de escritores, o lugar da escrita na 

interação com a literatura gera condições para que o aluno desenvolva experiências criativas 

com a linguagem, tendo como referência  o texto literário. Trata-se, pois, da apropriação de 

mecanismos de expressão e estratégias de construção de sentidos, por exemplo, paráfrases, 

estilizações, paródias, através das quais o aluno assumirá sua condição de sujeito-autor. 

 Essa última prática de letramento contempla a produção de texto,uma das 

competências prementes para o Ensino Médio. Podemos salientar também que essa interação 

deve orientar-se para um propósito bem definido,isto é, deve significar para o aluno a sua 

participação como sujeito-autor nas práticas sociais desenvolvidas na escola. 

 Como vimos, a promoção do LLE no Ensino médio é um campo de pesquisa amplo no 

qual a experiência literária do aluno pode gerar reflexões no âmbito da língua/linguagem, da 

cultura, da sociedade. 

 
 

2.2.3 A literatura nos documentos oficiais 

 

 

A intervenção pedagógica relativa aos estudos literários, precisamente, ao estudo do 

poema, no âmbito da aula de Língua Portuguesa no Ensino Médio, articula-se aos 

direcionamentos estabelecidos pelas políticas públicas que, na forma de documentos oficiais, 

fornecem subsídios teóricos e metodológicos para revisão crítica das práticas educativas no 

referido nível de ensino no país. Neste segmento da pesquisa, comentaremos dois destes docu-

mentos: 1) PCN+ – Ensino Médio – Orientações Educacionais Complementares aos 

Parâmetros Curriculares Nacionais – Linguagens, Códigos e suas Tecnologias; e, 2) 

Orientações Curriculares para o Ensino Médio – Linguagens, Códigos e suas Tecnologias 

(2006). 

Nosso comentário não se pretende ostensivo. Identificaremos, tão-somente, referências 

explícitas à literatura contidas nos documentos com o intuito de elucidar, quando possível, 

aspectos concernentes aos fundamentos teóricos e metodológicos que presidem tais 

referências. 
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1) PCN + 

 

Os redirecionamentos significativos da prática educativa do Ensino Médio (doravante 

EM) propostos pelos PCN+ estabelecem outras bases conceituais para o letramento literário 

na escola. O ensino e a aprendizagem da literatura, nos parâmetros oficiais, acontecem numa 

perspectiva interdisciplinar na qual redes conceituais, competências/habilidades e saberes 

contextualizados ressignificam a experiência literária dos alunos. Desse modo, as práticas do 

letramento autônomo – compartimentos disciplinares, atividades padronizadas, informações 

descontextualizadas – que caracterizam o enfoque tradicional do ensino de literatura, não mais 

se coadunam às demandas do conhecimento nas sociedades contemporâneas. As orientações 

educacionais para o EM, nesse sentido, vislumbram uma instituição escolar que 

 
 
[...] não há de ser mais um prédio, mas um projeto de realização humana, 
recíproca e dinâmica, de alunos e professores ativos e comprometidos, em 
que o aprendizado esteja próximo das questões reais, apresentadas pela vida 
comunitária ou pelas circunstâncias econômicas, sociais, e ambientais. Mais 
do que tudo, quando fundada numa prática mais solidária, essa nova escola 
estará atenta às perspectivas da vida de seus partícipes, ao desenvolvimento 
de suas competências gerais, de suas habilidades pessoais, de suas 
preferências culturais (BRASIL, 1999, p.11). 
 
 

A consecução desse ideário da prática educativa no EM é construída a partir dos 

eixos/domínios: representação e comunicação, investigação e compreensão e contextualização 

sociocultural. Conforme os PCN+, tais domínios devem aparecer articulados às competências 

gerais, aos conhecimentos disciplinares e aos conceitos estruturantes, dimensões emergentes 

que estruturam o Projeto Pedagógico da escola. Vejamos, nos quadros abaixo, os conceitos e 

competências e habilidades que caracterizam esses domínios: 

 

Quadro 1 – Eixo representação e comunicação 

 

 
REPRESENTAÇÃO E COMUNICAÇÃO 

 
CONCEITOS COMPETÊNCIAS E HABILIDADES 

• Linguagens verbal, não verbal e digital • Utilizar linguagens nos três níveis de 
competência: interativa, gramatical e textual 

• Signo e símbolo • Ler e interpretar 
• Denotação e conotação • Colocar-se como protagonista na produção e 
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recepção de textos 
• Gramática • Aplicar tecnologias da comunicação e da 

informação em situações relevantes 
• Texto  
• Interlocução, significação, dialogismo  
• Protagonismo  

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Quadro 2 – Investigação e compreensão 

 
INVESTIGAÇÃO E COMPREENSÃO 

 
CONCEITOS COMPETÊNCIAS E HABILIDADES 

• Correlação • Analisar 
e interpretar no contexto de interlocução 

• Análise e síntese • Reconhecer recursos expressivos das 
linguagens 

• Identidade • Identificar manifestações culturais no eixo 
temporal, reconhecendo os momentos de 
tradição e ruptura 

• Integração • Emitir juízos críticos sobre manifestações 
culturais 

• Classificação • Identificar-se como usuário e interlocutor de 
linguagens que estruturam uma identidade 
cultural própria 

• Informação versus redundância • Analisar metalinguisticamente as diversas 
linguagens 

• Hipertexto 
 

 

CONTEXTUALIZAÇÃO SOCIOCULTURAL 
 
 

CONCEITOS COMPETÊNCIAS E HABILIDADES 
• Cultura • Usar as diferentes linguagens nos eixos da 

representação simbólica-expressão, 
comunicação e informação - nos três níveis de 
competências 

• Globalização versus localização • Analisar as linguagens como fontes de 
legitimação de acordos sociais 

• Arbitrariedade versus motivação dos 
signos e símbolo - negociação de 
sentidos 

• Identificar a motivação social dos produtos 
culturais na sua perspectiva sincrônica e 
diacrônica 

• Significado e visão de mundo • Usufruir do patrimônio cultural nacional e 
internacional 

• Desfrute (fruição) • Contextualizar e comparar esse patrimônio, 
respeitando as visões de mundo nele implícitas 

• Ética • Entender, analisar criticamente e contextualizar 
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a natureza, o uso e o impacto das tecnologias da 
informação 

• Cidadania  
• Conhecimento: construção coletiva e 

dinâmica 
 

• Imaginário coletivo  
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Em linhas gerais, o eixo representação e comunicação trata dos sistemas simbólicos 

responsáveis pelas interlocuções entre os sujeitos. Assim sendo, as competências desse 

domínio orientam os alunos para o reconhecimento das linguagens como dispositivos 

geradores de sentidos. O eixo investigação e compreensão, por sua vez, concebe os sistemas 

simbólicos como formas específicas de realização textual e, portanto, o objeto de investigação 

será a funcionalidade das manifestações textuais, em seus componentes estruturais. Por fim, 

as competências do eixo da contextualização sociocultural localizam as manifestações de 

linguagem em seus contextos históricos de leitura e interpretação. Uma vez que “o documento 

é de natureza indicativa e interpretativa, propondo a interatividade, o diálogo, a construção de 

significados na, pela e com a linguagem” (BRASIL, 1999, p. 11), tentaremos aproximar os 

eixos norteadores dos parâmetros ao estudo do poema-recorte genérico da pesquisa. Para 

tanto, elaboramos o seguinte esquema: 

 

   

                                                           sistemas simbólicos 

Representação e comunicação  linguagem literária 

 o poema como representação da realidade 

 

 objetos 

Investigação e compreensão  textos e gêneros  

 o poema e seus subgêneros 

 
 experiências situadas 
Contextualização sociocultural  contextos de produção/recepção do poema 
 

 

A partir das relações estabelecidas entre os eixos norteadores das orientações 

complementares aos parâmetros e os gêneros textuais literários, comentaremos duas 
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referências explícitas no texto do PCN+ que enfocam aspectos teórico-metodológicos a 

respeito do ensino de literatura no Ensino Médio. 

 

 

REFERÊNCIA 1 

 

 

[...] o aluno pode aprender o título da obra O cortiço, saber o nome de seu autor 

(Aluísio Azevedo), conhecer detalhes da biografia desse autor – que era um excelente 

desenhista, por exemplo. E pode automatizar essas informações. 

Já os conceitos só se adquirem pela aprendizagem significativa. Os dados só 

contribuem para a aprendizagem de conceitos quando adquirem sentido. Saber o título do 

romance mais importante de Aluísio Azevedo é uma coisa. Relacionar esse título com o 

sério problema habitacional do final do século 19 no Rio de Janeiro é coisa bem diferente. 

Ao fazer essa relação, o dado adquire significado e o aluno amplia seu conhecimento do 

conceito de literatura, por exemplo. 

Saber que Aluísio Azevedo era um excelente desenhista é conhecer um dado 

biográfico curioso e a informação pode esgotar-se nessa curiosidade. Saber que, antes de 

descrever seus personagens, o autor costumava desenhá-las dá sentido à primeira 

informação. Ao relacioná-las, ativa-se o conceito de descrição literária, por exemplo 

(BRASIL, 2002, p. 35). 

 

 Na referência em destaque, quando o aluno é capaz de associar um elemento 

paratextual a determinada realidade empírica, ampliar o conceito de literatura e apreender o 

conceito de descrição literária, as seguintes competências e habilidades são atualizadas: no 

eixo da representação e comunicação, o aluno leu e interpretou; no eixo da investigação, o 

aluno reconheceu recursos expressivos das linguagens e, na contextualização sociocultural, 

ele identificou a motivação social dos produtos culturais.  

A situação de ensino/aprendizagem descrita, portanto, não mais erige a cena 

prototípica da didatização do texto literário no EM que amiúde centraliza nos conteúdos 

factuais os direcionamentos didático-pedegógicos que entornam as expressões escritas de 

natureza estética. 

O desenvolvimento de competências e habilidades que postulam a interação entre 

texto e leitor no sentido de o aluno estabelecer vínculos interpretativos entre a realidade 
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ficcional da obra literária e as suas experiências culturais implica, do ponto de vista teórico-

metodológico, na dimensão discursiva do texto literário. Dessa maneira, para o aluno, o 

romance de Aluísio de Azevedo se apresenta como uma realidade de linguagem que deve ser 

ressignificada em suas condições de comunicação e de inscrição sócio-histórica 

(MAINGUENEAU, 2006), nas atividades de leitura em sala de aula. 

 

REFERÊNCIA 2 

 

 

A leitura do texto literário – e a consequente percepção dos recursos expressivos de 

que se vale o autor para constituir seu estilo- mobiliza uma série de relações: entre texto e 

contexto sociocultural de produção e recepção; entre escolhas do autor, temáticas abordadas, 

estruturas composicionais e estilo, apenas para citar algumas. O trecho de Guimarães Rosa 

requer um leitor capaz de identificar o tratamento que uma temática universal (o medo) 

recebe de um autor que se vale de alguns recursos ímpares: um léxico inspirado na cultura 

oral do interior mineiro e uma sintaxe que frequentemente rompe os padrões estabelecidos 

pela norma. A leitura da obra literária poderá assim fazer muito mais sentido para o 

estudante, pois passa a ser entendida não como exercício de erudição e estilo, mas como 

caminho para se alcançar, por meio da fruição, a representação simbólica das experiências 

humanas (BRASIL, 2002, p. 58). 

 

Nessa segunda referência, embora não seja dito textualmente, a noção de texto literário 

aparece relacionada à ideia de gênero discursivo de matriz bakhtiniana. No eixo da 

investigação e compreensão, o aluno deverá ser capaz de, nas atividades de leitura, recuperar 

aspectos caracterizadores dos gêneros, por exemplo, o contexto sociocultural de produção e 

recepção, as temáticas, as estruturas composicionais e o estilo. Nesse enfoque, o 

ensino/aprendizagem de literatura é redimensionado tendo em vista o processo de 

comunicação que se instaura em uma determinada esfera social: a artística. 

Ainda sobre o eixo da investigação e compreensão, vale chamar a atenção para a 

prevalência dos estudos do texto, ou seja, a aprendizagem significativa das expressões 

poéticas, conforme manifesto na referência em destaque, deve priorizar a interação texto/leitor 

na medida que as peculiaridades expressivas de uma determinada obra literária exigem do 
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leitor habilidades e competências singulares. Noutras palavras, o texto atualiza o desempenho 

do leitor sobretudo quando se trata do texto literário. 

Nessa perspectiva, a leitura literária em sala de aula, para fins da representação 

simbólica e imaginária das experiências humanas, deixa de transparecer o reducionismo 

ideológico subjacente aos exercícios de erudição, que cada vez mais oblitera o direito à 

experiência poética dos jovens leitores que frequentam o Ensino Médio. 

Além dessas referências, os PCN+ fazem menção aos estudos literários ao tratarem da 

organização dos conteúdos a partir de temas estruturadores. No eixo investigação e 

compreensão, o documento sugere com uma das possibilidades temáticas para o ensino de 

língua portuguesa: o texto como representação do imaginário e a construção do patrimônio 

cultural cujas competências e unidades temáticas estão assim dispostas: 

 

Quadro 3 – Possibilidades temáticas 

Competência geral Unidades temáticas Competências específicas 

Recuperar, pelo estudo do 

texto literário, as formas 

instituídas de construção do 

imaginário coletivo, o 

patrimônio representativo da 

cultura e as classificações 

preservadas e divulgadas, no 

eixo temporal e espacial. 

O funcionamento 

discursivo do clichê 

Recuperar, pelo estudo do 

texto literário, as formas 

instituídas de construção do 

imaginário coletivo 

Identidade nacional 

 

Resgatar usos literários nas 

tradições populares 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Uma primeira observação necessária a respeito dos temas estruturantes localiza-se no 

apagamento das distinções entre estudos da língua e estudos literários. Apesar de os PCN+ 

não desenvolverem uma verticalização de base epistemológica que sustente esse apagamento, 

e considerando a natureza propositiva do documento, podemos inferir que, EM, ao aluno será 

disponibilizado um repertório de práticas da língua e de linguagens, materializadas em textos 

e gêneros, as quais atualizam os usos da língua portuguesa nas interações sociais vivenciadas 

por esse aluno. No contexto dessas  interações, o texto literário parece ser reconhecido como 
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uma das possibilidades expressivas que emanam das cenas culturais e, portanto, no processo 

de escolarização, deve ser tomado como objeto de ensino.  

A relação de interdependência entre língua e literatura concretiza-se através da própria 

configuração linguística das escritas literárias e, mais  precisamente, pela dimensão 

textual/discursiva que, no processo de ensino e de aprendizagem, irá desenvolver no aluno 

competências e habilidades capazes de apreender as articulações criativas e surpreendentes da 

representação literária e, desse modo, presentificá-las em determinadas situações de 

interlocução. 

Por esse prisma, o texto literário em sala de aula é concebido como mais uma 

manifestação que responde às urgências variadas dos sujeitos em suas práticas sociais. 

 

2) OCEM-2006  

 

As Orientações Curriculares para o Ensino Médio – Linguagens, Códigos e suas 

Tecnologias foram produzidas com o objetivo de revisitar questões sobre os conteúdos de 

literatura que, nas proposições dos PCN e PCN+, não receberam o tratamento devido. Com 

esse intuito, as OCEM apresentam um quadro significativo das problemáticas norteadoras das 

relações entre literatura e ensino no EM. Em nosso comentário, abordaremos três questões 

que se aproximam de nossa pesquisa: a autonomia e a especificidade da literatura, o 

letramento literário e a didatização do poema. 

Consoante as diretrizes das OCEM, a autonomia e a especificidade da literatura são 

relativizadas em decorrência dos pressupostos teóricos e metodológicos dos estudos da 

linguagem os quais subsidiam a prática educativa defendida nos PCN. A resultante dessa 

relativização implica em desnaturalizar categorias teóricas, por exemplo, literariedade e valor 

estético, que norteiam ainda hoje a escolarização da literatura. 

Na perspectiva dos estudos da linguagem, com a assunção das noções de texto, gênero 

e discurso, as manifestações literárias são investigadas enquanto práticas discursivas, modos 

de interação entre sujeitos sociais cujos valores são dados em função dos lugares de fala, de 

fatores espácio-temporais, de contingências de produção, recepção e circulação dos textos, 

das intencionalidades da leitura, entre outros aspectos. 

Nas práticas escolarizadas de leitura, considerando os pressupostos defendidos nos 

PCN, embora em alguns excertos do documento isto possa ser questionável, o texto literário 

assume posição similar, do ponto de vista de uma significância discursiva, as outras demandas 
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textuais produzidas pelas sociedades letradas. Em contra-argumentação a tal posicionamento, 

os autores das OCEM são enfáticos: 

 
 
Embora concordemos com o fato de que a Literatura seja um modo 
discursivo entre vários (jornalístico, o científico, o coloquial, etc.), o 
discurso literário decorre, diferentemente dos outros, de um modo de 
construção que vai além das elaborações linguísticas usuais, porque de todos 
os modos discursivos é o menos pragmático, o que menos visa a aplicações 
práticas. Uma de suas marcas é sua condição limítrofe, que outros 
denominam transgressão, que garante ao participante do jogo da leitura 
literária o exercício da liberdade, e que pode levar a limites extremos as 
possibilidades da língua (BRASIL, 2006, p. 50). 
 
 

Do nosso ponto de vista, cuja centralidade focaliza as maneiras de ensinar literatura no 

EM, os confrontos epistemológicos latentes nos documentos oficiais aqui comentados devem 

convergir para sistematização de práticas e eventos do letramento literário na escola que 

fomentem no aluno, por um lado, a natureza constituinte do discurso literário e, ao mesmo 

tempo, comportem unidades de ensino através das quais as configurações textuais/discursivas 

dos objetos literários sejam reconhecidas como dispositivos de construção de sentidos. 

Isso posto, nas cenas de aula, concordamos com Silva Neto (2011, p. 11) na busca de 

 
 
Uma alternativa científica que pretende ir além das abordagens a partir das 
quais o texto literário tende a ser percebido, num trato analítico conduzido 
conforme uma vertente unilateral dos estudos literários que, em princípio, 
não leva em conta a dimensão linguística do texto – ficando-se, quase 
sempre, em discussões ensaísticas voltadas para os sentidos do texto (ou seus 
efeitos – estéticos, lúdicos, afetivos), mas sem que se adentre na questão 
visceral: afinal, o que, no texto, faz com que se percebam tais sentidos e 
efeitos? 
 
 

No tocante à formação de leitores no EM, as orientações curriculares postulam que 

“faz-se necessário e urgente o letramento literário: empreender esforços no sentido de dotar o 

educando da capacidade de se apropriar da literatura, tendo dela a experiência estética 

(BRASIL, 2006, p. 55). Dada a recente incorporação do conceito de letramento aos estudos 

literários, talvez seja possível afirmar que o letramento literário, sobretudo na escola, é um 

conceito em construção. Aliás, por considerar as complexas formas de apropriação da leitura e 

da escrita nas sociedades letradas, a ideia de continuum se inscreve nas reflexões em torno do 

letramento. 

Dessa maneira, a experiência estética no sentido de filtrar os estranhamentos da 

representação literária, segundo informa as OCEM, comportaria um dos aspectos do 
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letramento literário. Acreditamos que a transitividade da experiência estética, inclusive na 

escola, estaria mais conjugada, por exemplo, a formação de uma comunidade de leitores, 

concretude do projeto coletivo que baliza a ideia de letramento. 

Por fim, as orientações curriculares fazem menção à didatização do poema. Entretanto, 

os sintagmas que iniciam o comentário sobre o lugar do poema na prática educativa no EM já 

denunciam a natureza problemática da questão: “cabe aqui um parêntese relativamente à 

leitura de poesia. Sabe-se que ela tem sido sistematicamente relegada a um plano secundário 

(BRASIL, 2006, p. 74). Do ponto de vista da macroestrutura, um parêntese na progressão 

discursiva de um texto alia-se a devires semânticos para os quais confluem as ideias de 

excurso, apêndice, suplemento. De fato, com raras exceções, a investigação sobre a 

transposição didática do poema ainda ocupa um lugar à parte, e estamos nos referindo aos 

próprios documentos oficiais aqui comentados. 

Em linhas gerais, como exposto nas OCEM, o espaço secundário reservado ao poema 

na sala de aula advém da dificuldade no tratamento didático-pedagógico dos elementos 

característicos do texto poemático, ou seja, o abstrato, o inacabado, a ambiguidade. A rigor, 

tais elementos, no poema, adquirem um valor seminal, daí ser possível reconhecer nesse 

gênero as virtualidades da língua e da linguagem, em suas formas de transgressão e ruptura 

com o sistema linguístico. No entanto, a vivacidade da língua e da linguagem é um traço 

peculiar do texto literário, da própria literatura. 

Outrossim, o documento sinaliza que a não exploração do trabalho sistemático com a 

arquitetura do poema  nas suas diferentes dimensões – ideias, imagens, musicalidades, 

elementos linguísticos – implementa o quadro nada promissor da didadização do poema que, 

entre outras resultantes, rechaça a formação do leitor literário via mediação escolar. 

Retomando os devires semânticos nos quais se encontra a reflexão acerca do poema 

em sala de aula – parêntese, excurso, apêndice, suplemento –, acreditamos que a superação 

dos discursos pedagógicos que parecem dar como negociado o lugar mínino do poema na 

prática educativa reside no planejamento, na aplicação e na avaliação das atividades, dos 

exercícios de encontro entre o aluno e o poema, isto é, nos modos de ensinar. 

Uma vez que, nas cenas de aula, o aluno, ao se deparar com o poema, estará 

vivenciando experiências radicais com a linguagem, marcadas pela valoração da palavra em 

seu poder de encantamento, em sua materialidade orgânica; estará vivenciando 

referencialidades equidistantes: o mundo pragmático e a representação artística; estará, ainda, 

filtrando possibilidades inusitadas de organização da língua, da linguagem e, 
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consequentemente, da cultura, a aparição do poema em sala de aula, nesse sentido, constitui-

se em acontecimento singular. 

 

2.3 LÍNGUA PORTUGUESA E LITERATURA NO ENSINO MÉDIO 

 

 A reflexão sobre literatura e ensino na educação básica retoma, inevitavelmente, o 

corte epistêmico que separa língua e literatura, considerando-as realidades de expressão 

distintas. No processo de ensino-aprendizagem, a dicotomia língua/literatura estabilizou, não 

apenas do ponto de vista institucional como também nos direcionamentos teóricos e 

metodológicos, um modelo pedagógico naturalizado que, não raro, considera a didatização da 

língua materna como antípoda em relação aos conteúdos de ensino exclusivos, no caso, da 

literatura brasileira. Sob esse enfoque, “a literatura tem sido abordada na escola como um 

objeto de estudo, mas não tem sido vista como um meio para desenvolver a capacidade do 

estudante de usar a língua” (OLIVEIRA, 2010, p. 173). 

 Se na escola essa dicotomia repercute no letramento literário, em outras instâncias de 

legitimação dos saberes, ela não mais se sustenta: 

 

Mesmo parecendo óbvio que línguas e literaturas formam uma parceria 
inquestionável, nata, atestada pela cumplicidade firmada entre criadores, criações e 
diferentes estudos da linguagem, muitas vezes opera-se uma dicotomia, por força de 
contingências institucionais, que dissimula a natureza dessa confluência 
incontornável. Há, entretanto, inúmeros trabalhos enunciados por gramáticos, 
linguistas, teóricos da linguagem literária ou cotidiana, poetas, ficcionistas, em que 
se pode observar o quanto é artificial a dicotomia imputada aos pares língua-
literatura, linguagem-vida, uso-criatividade, gramática-estilística (BRAIT, 2010, p. 
15).   

 

 Para Dantas (2011), a separação entre língua e literatura, não obstante algumas 

modificações, ainda se faz presente nos dias atuais e gera associações deturpadas, sobretudo 

quanto à formação do professor que pretende trabalhar com a linguagem. Atuando em 

processos imagéticos diferenciados, o professor de língua ensina as normas do padrão culto, 

prescrito pelos manuais de gramática tradicional; por outro lado, o professor de literatura 

ensina a interpretar o texto canônico que aparece no livro didático. Essa departamentalização 

dos conhecimentos, segundo o autor, acarreta prejuízos tanto para a aprendizagem da língua 

quanto para o enriquecimento cultural literário. 

 De fato, a dicotomia língua/literatura parece-nos equivocada em razão das escritas 

poéticas terem seu material fundador na língua, na linguagem, na palavra. No Ensino Médio, 



47 
 

na perspectiva da literatura brasileira, as referências a uma linguagem barroca, a uma 

linguagem romântica, a uma linguagem modernista, que inventariam a própria constituição da 

língua nacional, mostram que os projetos estético-literários dos estilos de época são trabalhos 

amiúde de reflexão sobre os usos históricos, culturais e sociais da língua, “a literatura 

participa da própria constituição da língua, contribui para lhe conferir qualidade de língua, 

estatuto de língua” (MAINGUENEAU, 2006, p. 197). 

 Chiappini (2005), ao considerar a presença da literatura na escola como trabalho com 

a linguagem, argumenta que a integração na prática educativa de estudos de língua e de 

literatura torna-se possível já no processo de alfabetização ou mesmo no letramento familiar 

através da contação de histórias, com a brincadeira com as palavras, com a invenção livre do 

texto. 

 Nessa perspectiva, as bases teórico-metodológicas da nossa pesquisa consideram o 

ensino de literatura no âmbito do ensino de língua, com base no estudo do texto e do discurso. 

Tendo em vista a dimensão interacional da linguagem, que atualiza os lugares de fala dos 

sujeitos nas cenas sociais através de práticas discursivas, a abordagem do poema em sala de 

aula no Ensino Médio relaciona-se às habilidades de falar, ouvir, ler e escrever textos em 

língua portuguesa, materializadas nas práticas de linguagem da leitura, da produção de texto, 

da análise linguística e da oralidade, conforme estudos de Antunes (2003), Geraldi (2002), 

Bunzen (2006), Santos, Riche e Teixeira (2012). Descreveremos a seguir os princípios 

norteadores das práticas de linguagem supracitadas. 

 

Leitura 

 

 Segundo Antunes (2003), a prática de leitura em sala de aula está caracterizada da 

seguinte forma: 

→ Parte da interação verbal escrita, enquanto implica a participação cooperativa do leitor na 

interpretação e na reconstrução do sentido e das intenções pretendidas pelo autor; 

→ Atividade de acesso ao conhecimento produzido, ao prazer estético e, ainda, uma atividade 

de acesso às especificidades da escrita; 

→ Envolve diferentes processos e estratégias de realização na dependência de diferentes 

condições do texto lido e das funções pretendidas com a leitura; 
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→ Depende não apenas do contexto linguístico do texto, mas também do contexto 

extralinguístico de sua produção e circulação. 

 A leitura do texto literário em sala de aula, na integração dos princípios apontados pela 

autora, possibilitará ao aluno, sujeito leitor, interpretar e reconstruir os sentidos do texto e as 

intencionalidades do autor, mediante estratégias as quais estejam relacionadas às condições e 

aos objetivos de leitura, como também à produção e circulação dos textos, para fins de 

acessibilidade à configuração da escrita poética no que se refere ao conhecimento produzido e 

ao prazer estético. 

 

Produção de texto 

 

 Quanto à produção de texto, Antunes (2003) lista os seguintes princípios sobre a 

atividade escrita: 

→ Como toda atividade interativa, implica uma relação cooperativa entre duas ou mais 

pessoas; 

→ Na diversidade de seus usos, cumpre funções comunicativas socialmente específicas e 

relevantes; 

→ Varia, na sua forma, em decorrência das diferentes de função que se propõe a cumprir e, 

consequentemente, em decorrência dos diferentes gêneros em que se realiza; 

→ Supõe condições de produção e recepção diferentes daquelas atribuídas à fala; 

→ Compreende etapas distintas e integradas de realização (planejamento, operação e revisão), 

as quais, por sua vez, implicam da parte de quem escreve uma série de decisões; 

→ Enquanto sistema de codificação, é regida por convenções gráficas, oficialmente impostas. 

 Em síntese, os princípios acima arrolados podem ser filtrados, de maneira geral, na 

formulação elaborada por Bunzen (2006): o aluno, ao produzir um texto, deveria estar apto a: 

→ Ter o que dizer; 

→ Ter razões para dizer o que tem a dizer; 



49 
 

→ Ter para quem dizer o que tem a dizer; 

→ Assumir-se como sujeito que diz o que o que diz para quem diz; e 

→ Escolher estratégias para dizer. 

 À primeira vista, a produção de texto em unidades de ensino nas quais o objeto é o 

texto literário corresponderia a pensarmos no aluno como um sujeito produtor de textos 

literários e, dessa forma, o letramento literário promoveria a formação de escritores. Em nossa 

compreensão, tal posicionamento é problemático, pois a autoria da escrita poética envolve 

incrementos cognitivos, culturais, afetivos os quais, por razões diversas, extrapolam a 

escolarização da literatura. Embora a presença da literatura em sala de aula não tenha como 

objetivo a formação de sujeitos escritores de poemas, por exemplo, a experiência de leitura do 

texto literário para o aluno propicia exercícios criativos com a linguagem, podendo constituir-

se escritas fronteiriças às peculiaridades textuais e discursivas dos registros literários verbais. 

 

Análise linguística 

  

 O termo análise linguística surgiu para nomear uma perspectiva diferenciada, em 

contraponto ao modelo tradicional do ensino de gramática, de reflexão sobre o sistema 

linguístico e sobre os usos da língua, com vistas ao tratamento escolar de fenômenos 

gramaticais, textuais e discursivos (GERALDI, 2002; MENDONÇA, 2006; SANTOS; 

RICHE; TEIXEIRA, 2012). 

A prática de análise linguística está fundamentada nos seguintes princípios: 

→ Concepção de língua como ação interlocutiva situada, sujeita às interferências dos falantes; 

→ Integração entre os eixos de ensino: a análise linguística é ferramenta para leitura e 

produção de textos; 

→ Metodologia reflexiva, baseada na indução (observação dos casos particulares para a 

conclusão das regularidade/regras); 

→ Trabalho paralelo com habilidades metalinguísticas e epilinguísticas; 
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→ Ênfase nos usos como objeto de ensino (habilidades de leitura e escrita), que remetem a 

vários outros objetos de ensino (estruturais, textuais, discursivos, normativos), apresentados e 

retomados sempre que necessário; 

→ Centralidade dos efeitos de sentido; 

→ Fusão  do trabalho sobre os gêneros, na medida em que contempla justamente a 

intersecção das condições de produção dos textos e as escolhas linguísticas; 

→ Unidade privilegiada: o texto; e 

→ Preferência por questões abertas e atividades de pesquisa, que exigem comparação e 

reflexão sobre adequação e efeitos de sentidos. 

 A análise linguística de textos literários na escola retoma uma das referências 

bibliográficas de nossa pesquisa, mais exatamente Lajolo (1982), um dos textos fundadores 

sobre a presença da literatura na escola, comentado na introdução de nosso trabalho. Nesse 

artigo, a autora identificava os equívocos das práticas escolarizadas de leitura, dentre eles, os 

usos do texto para fins exteriores a sua própria configuração estética. Em artigo publicado 

recentemente, cujo título é O texto não é pretexto. Será que não é mesmo? , Lajolo (2009) 

reavalia algumas posições sobre leitura na escola, assumidas no artigo de 1982, as quais vêm 

ao encontro dos princípios teóricos e metodológicos subsidiários das práticas de linguagem 

que norteiam o estudo do poema no Ensino Médio. Comentaremos algumas reavaliações da 

autora em consonância à análise linguística. 

 Vejamos dois ajustes ao artigo de 2009: 

 

Hoje, não acredito mais na autonomia do texto, nem na solidão, nem no 
caráter individual da escrita e da leitura. Aprendi que no texto inscrevem-se 
elementos que vêm de fora dele e que os sujeitos que se encontram no texto 
– autor e leitor – não são pura individualidade. São atravessados por todos os 
lados pela história: pela história coletiva que cada um vive no momento 
respectivo da leitura e da escrita, e pela história individual de cada um: é na 
perspectiva destas histórias, aliás, que se plasma a função autor e leitor 
(LAJOLO, 2009, p. 104). 

 

 Do nosso ponto de vista, a fala da autora contempla a concepção de língua como ação 

interlocutiva situada à medida que reconhece a escrita e a leitura como habilidades 

construídas pelos sujeitos que se encontram no texto, com suas histórias coletivas e 

individuas, atualizadas na situação de leitura. Na leitura escolar, os elementos que vêm de fora 
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do texto tomam parte decisiva do encontro entre autor e leitor, fundamentalmente, ao 

considerarmos os modos de organização da prática educativa. 

 

Mas, entre a lista de equívocos que eu creditava aos usos que a escola faz de 
textos, o que hoje mais me incomoda é a crítica ao uso de textos para 
qualquer finalidade que fosse exterior a ele, texto. Discutir valores éticos, 
formas de comportamento ou procedimentos linguísticos acarretava – a 
meus olhos de 1982 – de alguma forma, um abastardamento do texto 
(LAJOLO, 2009, p. 107, grifos nossos). 
 

 Aqui, a referência ao uso do texto literário como instigador para discussão de 

procedimentos linguísticos supõe uma metodologia reflexiva através da qual o ensino de 

elementos textuais e discursivos implica uma abordagem na perspectiva dos gêneros. Essa 

indicação torna-se relevante para sala de aula no sentido de explicitar as formas 

composicionais dos gêneros textuais da esfera artística. Os procedimentos linguísticos, nesse 

caso, caracterizam os fenômenos de linguagem marcadores da literariedade dos textos. 

 

Oralidade 

 

 O estudo sistematizado da oralidade como prática de linguagem em sala de aula ainda 

em está em progresso. Para Cavalcante e Melo (2006), além da variação dialetal e de registro, 

o estudo da fala deve abordar questões relacionadas a situações comunicativas, estratégias 

organizacionais de interação de cada gênero, processos de compreensão e outras, para que, 

num trabalho articulador dessas questões, a oralidade se estabilize como objeto de ensino. 

 Quanto aos elementos linguísticos caracterizadores dos gêneros orais, podemos citar a 

troca de turno, os marcadores conversacionais, as hesitações, as correções e as digressões 

(SANTOS; RICHE; TEIXEIRA, 2012). 

 Para o estudo da oralidade relacionada aos textos literários, duas situações são 

previstas: 

a) a reflexão sobre gêneros orais mais regulados (entrevista, debate, seminário, exposição 

oral), os quais têm como objeto o texto literário; e 

b) a constituição de gêneros orais da esfera artística, por exemplo, jogral, dramatização, 

contação de histórias, oralização de poemas e narrativas. 
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 Em síntese, o estudo do poema mediante as práticas de linguagem da leitura, da 

escrita, da análise linguística e da oralidade, permite a compreensão da literatura como um 

discurso significativo para o aluno, uma vez que, no processo de ensino/aprendizagem, a 

língua e a linguagem passam a funcionar como dispositivo de interação entre os sujeitos, num 

tempo e num espaço específicos – a escola –, com determinadas intencionalidades que 

manifestam as representações culturais, históricas e sociais que os alunos vivenciam para 

além da ambiência escolar. 
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3 ESTUDOS  DE GÊNERO: O POEMA  

 

3.1 O CONCEITO DE LITERATURA: UMA PERSPECTIVA CULTURALISTA  

  

Nos estudos literários, o conceito de literatura trata-se de uma questão ontológica e por 

demais complexa, tendo em vista a diversidade de orientações teóricas e posicionamentos 

críticos que a entornam. Não é nosso propósito aqui elaborar mapeamentos que a contemplem 

em sua totalidade. Apenas registraremos nosso posicionamento por entendermos ser o 

conceito de literatura uma questão iniciática para o LLC. Para tanto, evocamos Eagleton 

([s/d], p. 17): 

 

Se não é possível ver a literatura como uma categoria “objetiva”, descritiva, 
também não é possível dizer que a literatura é apenas aquilo que, 
caprichosamente, queremos chamar de literatura. Isso porque não há nada de 
caprichoso nesses tipos de juízo de valor: eles têm suas raízes em estruturas 
mais profundas de crenças, tão evidentes e inabaláveis quanto o edifício de 
Empire State. Portanto, o que descobrimos até agora não é apenas que a 
literatura não existe da mesma maneira que os insetos, e que os juízos de 
valor que a constituem são historicamente variáveis, mas que esses juízos 
têm, eles próprios, uma estreita relação com as ideologias sociais. Eles se 
referem, em última análise, não apenas ao gosto particular, mas aos 
pressupostos pelos quais certos grupos sociais exercem e mantêm o poder 
sobre outros. 
 
 

Para além de uma visão naturalizada da literatura, que estabelece categorias 

ontológicas intrínsecas ao fazer poético, Eagleton ressalta outras diretrizes enunciativas 

subjacentes aos discursos que tentam conceituar literatura: a variabilidade histórica dos 

conceitos, as ideologias e os conflitos de poder entre grupos sociais. Trata-se, portanto, de 

tornarem-se reconhecidas, por exemplo, as instâncias de legitimação, os sujeitos do discurso e 

os encaminhamentos teórico-metodológicos que subsidiam os estudos literários. Além do 

reconhecimento formal desses lugares de enunciação, o rastreamento crítico de suas bases 

epistêmicas pode elucidar os ideários sobre homem, sociedade e cultura latentes nas 

valorações atribuídas à literatura. 

Nesse sentido, a definição de literatura norteadora de nossa pesquisa reconhece os 

lugares de enunciação apontados por Eagleton, ou seja, os juízos de valor acerca do 

acontecimento literário são históricos, ideológicos e relacionam-se às práticas específicas do 

poder nas cenas sociais. Esses direcionamentos constituem uma das bases do projeto crítico e 

teórico dos Estudos Culturais, abordagem originalmente desenvolvida por pesquisadores e 
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professores britânicos e norte-americanos, na década de 1990. Passaremos, então, a examinar 

algumas aproximações entre os estudos culturais e os estudos literários. Com efeito, 

acreditamos que, considerando o quadro atual dos estudos literários no Ensino Médio no 

Brasil, a abordagem culturalista propõe direcionamentos críticos-teóricos relevantes e que 

podem sistematizar orientações positivas concernentes ao LLC.   

Um primeiro aspecto dessa discussão está no fato de que os estudos culturais são 

originários dos estudos literários. O projeto culturalista utilizará o arsenal sofisticado da 

crítica literária com o fito de examinar as mais diversas práticas discursivas, inclusive as 

manifestações não literárias. Com isso, as produções culturais são vistas como textos a serem 

interpretados (CULLER, 1999). De imediato, o que será redimensionado, além das 

especificidades metodológicas subjacentes à análise e à interpretação da obra literária, diz 

respeito à noção de cultura, tema central das pesquisas culturalistas. Said (1995), uma das 

vozes mais representativas dos estudos culturais norte-americano, apresenta duas acepções 

para o termo cultura: 

 

 
cultura designa todas aquelas práticas, como as artes de descrição, 
comunicação e representação, que têm relativa autonomia perante os campos 
econômico, social e político, e que amiúde existem sob formas estéticas, 
sendo o prazer um de seus principais objetivos. Incluem-se aí, naturalmente, 
tanto o saber popular sobre partes distantes do mundo quanto o 
conhecimento especializado de disciplinas como a etnografia, a 
historiografia, a filologia, a sociologia e a história literária. Em segundo 
lugar, e quase imperceptivelmente, a cultura é um conceito que inclui um 
elemento de elevação e refinamento, o reservatório do melhor de cada 
sociedade, no saber e no pensamento (SAID, 1995, p. 12-13). 
 

 

De viés descritivo e etnográfico, o primeiro conceito de cultura apresentado pelo autor 

recobre um conjunto amplo e heterogêneo de práticas e saberes. Nesse sentido, a cultura 

adquire uma dimensão antropológica, que elabora mapeamentos significativos sobre os modos 

de vida das pessoas e, com isso, neutraliza, em termos metodológicos, dicotomias valorativas, 

por exemplo, sujeito e objeto, cultural e social, erudito e popular, dentre outras. A produção 

cultural, com efeito, amplia seu campo de sistema de significação, e assume, portanto, um 

caráter democrático, sobretudo, ao dar visibilidade e legitimar as representações estéticas, 

sociais, identitárias elaboradas pelos sujeitos em suas práticas cotidianas, múltiplas e diversas. 

Os desdobramentos desse conceito de cultura para os estudos literários são vastos: 
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O próprio conceito do que é literatura é repensado, e o cânone, a lista das 
obras consideradas grandes, é ampliado para incluir a produção silenciada 
de, por exemplo, mulheres, negros e homossexuais. Do mesmo modo, 
estudam-se gêneros populares – como as histórias de detetives e os romances 
baratos vendidos em banca de revista. A produção simbólica é estudada em 
relação à formação sócio-histórica. Essa produção é vista como mímesis dos 
sentidos disponíveis na sociedade e construção de novos sentidos que dão 
forma à mudança social (CEVASCO, 2003, p. 73). 
 
 

O segundo conceito de cultura mencionado pelo autor é uma visão já cristalizada, 

tanto nos espaços sociais de crítica e de reflexão – a academia, por exemplo – como nos 

falares cotidianos do senso comum. O sentido de cultura, aqui, representa a assunção de 

valores fundamentais à experiência humana que são disseminados por seletos organismos de 

poder nas sociedades, dentre eles, e talvez um dos mais eficazes, a instituição escolar. Com 

isso, um conjunto de valores, normas, crenças são postos em circulação e tomados como 

paradigma de análise e de interpretação de nossas práticas culturais. Essa cultura exclusivista 

 

se baseava em uma noção de cultura como apanágio de uma minoria que 
vigiaria o campo do humano e preservaria os valores essenciais da 
humanidade como estruturados em obras literárias. Essa versão, se por um 
lado valorizava as obras da alta literatura, por outro as isolava em um reduto 
exclusivista, desconectado do mundo real onde age a maioria da população 
(CEVASCO, 2003, p. 136). 

 

As visões supracitadas fomentaram as bases epistemológicas da crítica cultural. De 

modo mais preciso, o primeiro conceito de cultura foi responsável pela virada cultural nos 

estudos das humanidades: 

 

Refere-se a uma abordagem da análise social contemporânea que passou a 
ver a cultura como uma condição constitutiva da vida social, ao invés de 
uma variável dependente, provocando, assim, nos últimos anos, uma 
mudança de paradigma nas ciências sociais e nas humanidades que passou a 
ser conhecida como a “virada cultural” (HALL, p. 9). 

 

Em linhas gerais, a abordagem culturalista revisita as perspectivas metodológicas e os 

postulados naturalizados sobre a noção de literatura. A compreensão da expressão literária 

como um conjunto de obras detentoras de valores imutáveis, legitimado, sobretudo pela 

crítica acadêmica, cuja relevância de análise era concebida em função de sua complexidade, 

sua beleza, sua percepção, sua universalidade e seus potenciais benefícios para o leitor 

(CULLER, 1999, p. 52), será posta em discussão. A literatura passa, então, a ser reconhecida 

como uma prática cultural específica e devem ser objeto de estudo as mais variadas ações que 

[u1] Comentário: Não está nas 
referências 
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tratam da construção de sentidos, de representações, de identidades alojadas no discurso 

literário. Nesse sentido, o que deve ser identificado é o deslocamento, o outro ângulo de visão, 

a nova agenda de questionamentos sobre as escritas poéticas. Os Estudos Culturais, dessa 

maneira, 

 

São movidos pela tensão entre o desejo de recuperar a cultura popular como 
a expressão do povo ou de dar voz à cultura de grupos marginalizados, e o 
estudo da cultura de massas como uma imposição ideológica, uma formação 
ideológica opressora. Por um lado, a razão para estudar a cultura popular é 
entrar em contato com o que é importante para a vida das pessoas comuns – 
sua cultura – em oposição àquela dos estetas e professores. Por outro, há um 
forte ímpeto de mostrar como as pessoas são conformadas ou manipuladas 
por forças culturais (CULLER, 1999, p. 51).  
 

 
No espaço escolar, o projeto culturalista promoveu um corolário abundante de 

reflexões e discussões, evidenciou as relações definitivas entre educação e cultura, postas, 

para Candau (2010, p. 13-14), nos seguintes termos: 

 

 
Parto da afirmação de que não há educação que não esteja imersa nos 
processos culturais do contexto em que se situa. Nesse sentido, não é 
possível conceber uma experiência pedagógica “desculturizada”, isto é, 
desvinculada totalmente das questões culturais da sociedade. Existe uma 
relação intrínseca entre educação e cultura(s). Estes universos estão 
profundamente entrelaçados e não podem ser analisados a não ser a partir de 
sua íntima articulação. No entanto, há momentos históricos em que se 
experimenta um descompasso, um estranhamento e mesmo um confronto 
intenso nestas relações. Acredito que estamos vivendo um desses momentos. 

 
 

O descompasso acima referido refere-se à tensão entre o discurso homogeneizado e 

monocultural das instituições escolares e o reconhecimento dos jovens estudantes como 

sujeitos de direitos e de cultura, com identidades específicas que remetem ao sensível, ao 

corpóreo, à expressividade cultural e estética, e às sociabilidades que se originam no exterior 

da instituição escolar (CARRANO, 2010). 

Nesse contexto, os multiletramentos podem assegurar e promover a legitimidade dos 

lugares de fala atuantes nas culturas juvenis, minimizando as tensões discursivas que 

permeiam os estudos literários no Ensino Médio. O conceito de multiletramentos envolve dois 

tipos de multiplicidade: “a multiplicidade cultural das populações e a multiplicidade semiótica 

de constituição dos textos por meio dos quais ela se informa e se comunica” (ROJO; 

MOURA, 2012, p. 13). 
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O conceito de literatura na perspectiva culturalista, considerando as contribuições 

recentes dos estudos da linguagem, como é o caso dos multiletramentos, apropria-se dos 

hibridismos, mestiçagens e fronteiras que a experiência estético-literária fomenta na 

contemporaneidade, principalmente, em relação às práticas culturais dos jovens, que, num 

processo cada vez mais dinâmico, incorpora as possibilidades discursivas das novas 

tecnologias da informação e da comunicação.  

 

 

3.2 POESIA, POEMA E TEXTO LITERÁRIO 

 

 

 As categorias poesia, poema e texto literário são universais teóricos recorrentes no 

âmbito dos estudos literários, talvez por tentarem especificar um objeto da cultura, ao mesmo 

tempo, difuso e singular. Sobre poesia e poema, abordarmos, primeiramente, num viés 

tradicional, as conceituações sistematizadas por Moisés (1989). Depois, em razão de uma 

postura teórica mais expansiva porque originária das escritas poéticas da modernidade, 

evocamos as reflexões de Paz (1982). Sobre texto literário,utilizamos as contribuições da 

Análise Textual dos Discursos (ADAM, 2008), da Linguistica Textual (KOCH; ELIAS, 2006) 

e da Análise do Discurso (MAINGUENEAU, 1996). 

 

I – POESIA 

 

 Moisés (1989) desenvolve uma análise, de base conteudística, acerca do conceito de 

poesia que privilegia dois aspectos: o objeto e a postura do sujeito que comunica tal objeto. 

Considerando a distinção entre poesia e prosa, a autor salienta que o traço essencial 

característico da poesia está na fusão entre o sujeito e o mundo exterior. De fato, no poema, 

parece não haver nítidos contornos de um “eu” que fala e das coisas transmitidas por essa voz. 

O que o leitor presencia, portanto, é um movimento de projeção, de aderência no qual “o 

mundo subjetivo e o objetivo aderem-se, embricam-se, formando uma só unidade, subjetivo-

objetiva, com a forçosa predominância do primeiro (MOISÉS, 1989, p. 84). A partir desse 

princípio, o autor discorre, numa progressão argumentativa, sobre três formulações 

conceituais de poesia. Vejamos cada uma delas. 
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1) A poesia é a expressão do “eu” pela palavra 

 

 Nessa primeira formulação, o autor caracteriza a relação entre o eu poético e o mundo 

exterior. Num gesto ensimesmado, o eu poético, simultaneamente sujeito e objeto da 

representação literária, se enclausura em seu mundo interior e, a partir dessa localização 

íntima, vislumbra os seres e as coisas do mundo através de imagens que amalgamam 

experiências particulares e cenas coletivas. Dessa maneira, numa visada psicanalítica, o 

sujeito presentificado no poema emerge de um “eu-profundo”. A expressão manifesta na 

poesia, por conseguinte, é construída por um “reino do caos, anarquia, alogicidade, e 

composto de sensações vagas, difusas, ainda não verbalizadas, impermeável ao mundo 

exterior, salvo na medida que abriga os arquétipos, analogias profundas entre o insconsciente 

individual e coletivo” (MOISÉS, 1989, p. 85). 

 
 

2) A poesia é a expressão do “eu” por meio de palavras polivalentes, ou metáforas 

 

 No segundo conceito, o autor focaliza as dimensões da palavra poética. Para 

materializar o mundo interior do poeta, lócus complexo de fantasia e realidade, a expressão 

verbal da poesia adquire características de uma linguagem cifrada na qual a língua, ao se 

afastar dos registros convencionais da comunicação ordinária, surge potencializada através 

dos sentidos metafóricos. Essencialmente a palavra poética é conotativa e recupera a camada 

significante da linguagem: ritmos, sinestesias, significações irracionais. 

 

3) A poesia é a expressão metafórica do “eu”, cujo resultado, o poema, pode ser em verso ou 

“prosa” 

 

 Na terceira formulação, o autor identifica os modos de composição do poema, produto 

textual da comunicação poética. Embora não verticalizados do ponto de vista teórico, os 

conceitos de verso e de prosa são considerados, pela tradição literária, as formas elementares 

assumidas pelo poeta com o intuito de revelar o seu mundo interior. 

 Para conceituar poesia, o poeta e crítico Octavio Paz inicia sua reflexão a partir das 

seguintes perguntas: “a poesia não pode ter como objeto próprio, mais que a criação de 

poemas, a de momentos poéticos? Será possível uma comunhão universal da poesia?” (PAZ, 

1982, p. 9). Em torno das respostas possíveis a tais questionamentos, o autor estabelece como 

princípio duas características do momento poético: em primeiro lugar, a poesia é o 
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movimento de retorno aos valores primários da linguagem- a natureza sonora, plástica e 

significativa- que neutralizam seu caráter utilitário; por outro lado, na operação poética, esses 

valores são transformados em imagens ambivalentes, que suscitam possibilidades infindas de 

significados, gerando, portanto, uma forma singular de comunicação. A valoração dos 

elementos essenciais da linguagem faz com que a poesia transcenda os limites da expressão 

verbal escrita e assim participe das outras manifestações artísticas. Nesse sentido, 

 

 
há poesia sem poemas; paisagens, pessoas e fatos podem ser poéticos: são 
poesia sem ser poemas. Pois bem, quando a poesia acontece como uma 
condensação do acaso ou é uma cristalização de poderes e circunstâncias 
alheios à vontade criadora do poeta, estamos diante do poético. [...] A poesia 
se polariza, se congrega e se isola num produto humano: quadro, canção 
tragédia. O poético é poesia em estado amorfo (PAZ, 1982, p. 16-17). 
 
 

 A segunda característica discutida pelo autor refere-se à união dos contrários, dado 

essencial do fenômeno poético. O projeto crítico e criador de Paz vislumbra na poesia uma 

comunhão cósmica de realidades díspares na qual a experiência humana terá significado na 

confluência entre sujeito, história e língua. Na constituição do sujeito, a poesia se manifesta 

como: “Exercício espiritual, é um método de libertação interior”; “Operação capaz de 

transformar o mundo, a atividade poética é revolucionária por natureza” (PAZ, 1982, p. 15).

 Como podemos observar, na atividade poética, sujeito e objeto aparecem unidos sob a 

égide da ação, explícita no campo semântico utilizado pelo autor: exercício, método, operação 

e atividade. Dessa maneira, em detrimento de uma inércia contemplativa natural a alguns 

escolhidos,  a poesia impulsiona o sujeito para um estado de plenitude espiritual, exercício de 

maturação do ser. Conjuntamente, a poesia dinamiza também as relações do sujeito com o 

mundo exterior, alterando-lhe o estado concessual de suas configurações. Nesse sentido, para 

o autor, a poesia se manifesta sob o signo da crítica, ao libertar o sujeito e revolucionar o 

mundo. No plano histórico, a poesia é “Expressão histórica de raças, nações, classes”; “Nega 

a história: em seu seio resolvem-se todo os conflitos objetivos e o homem adquire, afinal, a 

consciência de ser algo mais que passagem” (PAZ, 1982, p. 15). 

 De natureza paradoxal, a dimensão histórica da poesia, ao mesmo tempo que nomeia a 

experiência humana situada em determinado espaço social, transcende a referencialidade 

dessa experiência e assume a condição de um tempo arquetípico, que se caracteriza como 

 
 
[...] uma categoria temporal especial: um tempo que é sempre presente, um 
presente potencial, que não pode realmente se realizar a não ser se fazendo 
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presente de uma maneira concreta num aqui e agora determinados. O poema 
é tempo arquetípico; e por sê-lo, é tempo que se encarna na experiência 
concreta de um povo, um grupo ou uma seita (PAZ, 1982, p. 228). 
 
 

Na poesia, a língua também adquire um estatuto especial, pois, utilizada para 

concretizar a harmonia universal, ela está dispersa em registros múltiplos: “Voz do povo, 

língua dos escolhidos, palavra do solitário. Pura e impura, sagrada e maldita, popular e 

minoritária, coletiva e pessoal” (PAZ, 1982, p. 15). 

 

II – POEMA 

 

 Segundo Moisés (1989), o poema é uma categoria textual, unidade de sentido em que 

o fenômeno poético se concretiza. Em outras palavras, a poesia, estado abstrato revelador de 

um “eu” profundo, manifesta-se no poema. Em torno desse núcleo conceitual preliminar, o 

autor discorre sobre os componentes formais da unidade poemática: eu-lírico, tempo, enredo, 

espaço, ritmo e metáfora, assegurando-lhes autonomia em relação aos elementos exteriores à 

representação literária. Esses componentes, na investigação do autor, são significativos apenas 

na configuração textual do poema. Nesses termos, o poema engendra a voz do eu lírico, posto 

como criação textual, e presentifica-o num arranjo temporal concernente à enunciação das 

palavras, descartando, assim, as dimensões cronológica, psicológica e metafísica do tempo. 

Quanto ao enredo, há no texto poético uma tendência a minimizar a relevância do componente 

narrativo, que não comporta o transbordamento psíquico do eu lírico, pois “tudo se passa 

como se o fenômeno poético se desdobrasse em torno de um enredo arquetípico- o do ‘eu’ 

que se conta, fora das balizas do tempo físico e, portanto, alheio às narrativas históricas” 

(MOISÉS, 1989, p. 154). Quanto ao espaço, embora a referencialidade subsista, o que se 

percebe é a interiorização do eu lírico que se projeta no espaço textual do poema, daí a 

emergência da descrição como recurso expressivo de base.  

Por fim, esses componentes formais são materializados por meio do ritmo e das 

imagens metafóricas, que constroem a unidade emotivo-sonoro-semântica, princípio nuclear 

da comunicação poética. 

  As noções de participação, ritmo e imagem caracterizam, em suma, as reflexões de 

Paz (1982) sobre os elementos essenciais do poema. Na criação poética, na perspectiva do 

autor, coexistem duas operações antagônicas: separação e regresso. Num primeiro momento, 

a atitude do poeta para com a linguagem consiste no desenraizamento das palavras, ou seja, 

abstraía-las do pragmatismo residual típico dos processos de comunicação, separá-las do 
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mundo informativo das interações cotidianas. Concomitantemente, resgatada em suas 

potencialidades originais – plasticidade, sonoridade e imagética-, a palavra poética retorna às 

cenas sociais, agora, convertida em objeto de participação através da leitura e recitação 

promovidas pela figura do leitor. Separação e regresso, o poema é um objeto de linguagem 

que comunica modos diversos da experiência humana, pois 

 
 

se nutre da linguagem viva de uma comunidade, de seus mitos, seus sonhos e 
suas paixões, isto é, suas tendências mais secretas e poderosas. O poema 
constrói o povo porque o poeta remonta a corrente da linguagem e bebe na 
fonte original. No poema a sociedade se depara com os fundamentos de seu 
ser, com sua palavra primeira (PAZ, 1982, p. 49-50). 
 
 

Ao recuperar as dimensões mágica e sedutora do signo verbal, o ritmo é outro 

elemento decisivo na composição do poema. Segundo o autor, a frase poética, em contraste ao 

fundamento conceitual que estabiliza os limites de significado da frase prosaica, emerge a 

partir de certos princípios analógicos apoiados na camada rítmica da linguagem. Dessa 

maneira, por meio de procedimentos singulares que matizam as virtualidades sonoras da 

língua, por exemplo, métricas, rimas, aliterações, paranomásias e outros, o ritmo no poema é 

fundador de sentidos os quais produzem determinada visão de mundo. Torna-se necessário 

acrescentar que ritmo e conteúdo verbal são indissociáveis, formam uma unidade poemática 

porquanto “aquilo que as palavras do poeta dizem já está sendo dito pelo ritmo em que as 

palavras se apoiam” (PAZ, 1982, p. 70). 

Além de constituir e ser constituído pela comunidade mediante analogias rítmicas, o 

poema é também imagem. A imagem poética, expressão de linguagem que atenta contra o 

logos ocidental, caracteriza-se pelo traço unificador de realidades díspares, e, desse modo, 

enuncia uma identidade de contrários. Tal confluência imprime ao poema valor radical: a 

preservação da pluralidade de significados, que recupera a natureza primeva da linguagem – a 

palavra adâmica. 

Quanto ao sentido da imagem, Paz (1982) identifica-o em três níveis, a saber, 

autenticidade, realidade objetiva e revelação. Esses níveis ratificam a singularidade da 

imagem poética que revive no leitor experiências concretas de linguagem, revelando-o: “a 

imagem transmuta o homem e converte-o por sua vez em imagem, isto é, em espaço onde os 

contrários se fundem. É o próprio homem, desenraizado desde o nascer, reconcilia-se consigo 

quando se faz imagem, quando se faz outro” (PAZ, 1982, p. 137, grifos nossos). 
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III – TEXTO LITERÁRIO 

 

 O conceito de texto literário atualiza um legado epistemológico, inaugurado pela voga 

estruturalista das décadas de 1950 e 1960, que articula, do ponto de vista teórico e 

metodológico, estudos literários e estudos linguísticos, sobrepostos através do princípio geral 

da descrição linguística de textos literários. 

Nessa articulação, o princípio descritivo é um valor, pois “não corremos mais riscos de 

negligenciar as modalidades de enunciação, os pormenores, as inflexões e as articulações 

narrativas, de nos perdemos em paráfrases e em generalidades” (SANTERRES-SARKANY, 

1993, p. 21). Não obstante a importância do legado estruturalista, que, de fato, conferiu ao 

estudo do texto literário uma dimensão de cientificidade, tal modelo, conforme avaliado por 

diversos autores, sucumbiu mediante a formulação de universais taxionômicos que, entre 

outras questões, concebiam o texto como categoria autotélica, desvinculada de suas reais 

condições de produção e de recepção.  

 Na atualidade, os vínculos entre literatura e linguística são revisitados. Nos estudos da 

linguagem, nas pesquisas que investigam o tratamento dado às manifestações literárias nas 

práticas escolarizadas de leitura e de escrita, a abordagem linguística do texto literário surge 

redimensionada pelas contribuições sobretudo da linguística textual e da análise do discurso. 

As pesquisas desenvolvidas por Maingueneau (1995, 1996, 1996a, 2006), por exemplo, ao 

sistematizar as noções de discurso literário, gênero de texto, intertextualidade, mídium, modo 

de vida dos escritores, posicionamento estético, cena de enunciação, temática e outras, 

apreendem o texto literário a partir das condições da comunicação literária e da inserção 

sócio-histórica das obras (MAINGUENEAU, 2006). 

 Considerando as relações entre linguística e literatura, apresentaremos a seguir um 

conceito de texto literário, e comentaremos de maneira pontual três aspectos (em destaque na 

citação) que devem subsidiar as discussões em torno da escolarização da literatura: 

 

O texto literário constitui uma unidade semântica, dotada de 
uma certa intencionalidade pragmática, que  um emissor/ 
autor realiza através de um acto de enunciação regulado pelas 
normas e convenções do sistema semiótico literário  e que os 
seus receptores/leitores decodificam, utilizando códigos 
apropriados (AGUIAR E SILVA, 1991, p. 574-575). 
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1) O texto literário é uma unidade semântica 

 

 A unidade semântica de um texto comporta três noções fundadoras das pesquisas no 

âmbito da linguística textual: textualidade, coesão e coerência. Nesses termos, a significação 

de um texto é construída através de suas propriedades intrínsecas – textualidade – que são 

avaliadas pela coesão, interligações cotextuais dos segmentos frasais, e pela coerência, 

unidade de significação que um texto deve apresentar para ser entendido como texto 

(INDURSKY, 2006). 

 Segundo Adam (2008), os mecanismos de coesão são operações de ligações que 

asseguram a continuidade textual, e compreendem cinco grandes tipos, a saber: 

 

1) Ligações do significado – são retomadas textuais que se materializam na continuidade 

referencial: anáforas, correferências, isotopias e colocações; 

2) Ligações do significante – são retomadas que operam na camada significante da língua: 

repetições de fonemas, repetições de sílabas, repetições de lexemas e jogos por homofonia, 

sinonímia, antítese e repetições de grupos morfossintáticos; 

3) Implicitações – são marcadores da incompletude do discurso dados por elipses e formas do 

implícito: pressupostos e subentendidos; 

4) Conexões – são elementos responsáveis por ligações microestruturais: conectores e 

organizadores; e 

5) Sequências de atos de discurso – são operações de ligação orientadas pelas articulações 

ilocucionais na estrutura textual. 

 

 Quanto à coerência textual, Koch e Elias (2006) descrevem uma tipologia através da 

qual o leitor, acionando conhecimentos de ordem semântica, cognitiva, pragmática e 

interacional, torna-se capaz de atribuir sentido a um texto: 

 

1) Coerência sintática – refere-se ao uso adequado das estruturas linguísticas; 

2) Coerência temática – assegura a relevância dos enunciados tendo em vista o tema 

desenvolvido; 

3) Coerência pragmática – relaciona-se aos atos de fala que o texto pretende realizar; 

4) Coerência estilística – modula a variedade da língua à situação comunicativa; e 

5) Coerência genérica – refere-se às exigências do gênero textual.  
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2) O texto literário adota uma certa intencionalidade pragmática 

 

 A dimensão pragmática do texto literário fomenta questionamentos a respeito dos atos 

ilocucionais agenciados através da comunicação literária. De maneira geral, o objeto de 

análise posto nessa dimensão é o valor operativo dos componentes textuais em razão dos 

modos de inserção do discurso literário nas estruturas sociais, históricas e culturais. O que 

podemos filtrar da relação entre literatura e os seus referenciais empíricos retoma 

necessariamente uma discussão, talvez extemporânea, acerca dos propósitos, das finalidades 

das escritas poéticas. 

No processo de escolarização do texto literário, essa discussão reaparece através da 

noção de letramento literário, uma vez que a literatura é tomada como prática social e, 

portanto, confere aos seus usuários – alunos leitores – determinados usos, aquisições, saberes. 

 

3) O texto literário é um ato de enunciação 

 

 Segundo Maingueneau (1996), a enunciação literária apresenta uma restrição em 

virtude de autor e leitor não participarem da imediatez e simetria do processo interlocutivo, o 

que converteria tal processo numa pseudoenunciação cujas marcas seriam identificadas 

através do jogo de relações internas ao texto. Essa dimensão enunciativa autoriza 

compreender que “o texto literário não é uma ‘mensagem’ circulando da alma do autor à do 

leitor, mas um dispositivo ritualizado, no qual são distribuídos papéis (MAINGUENEAU, 

1996, p. 17). 

  Em síntese, nas aproximações entre estudos literários e estudos linguísticos, o 

conceito de texto literário deve, conforme Dantas (2011, p. 138), considerar os seguintes 

princípios: 

 

1) respeitar o texto literário como literário e não político, religioso, 
pedagógico, para evitar mal-entendidos como o retorno do texto como 
pretexto; 
2) considerar os aspectos linguístico-discursivos que são característicos do 
texto literário, para evitar importações que não se prestam a uma explicação 
literária; 
3) finalmente, juntar os dois princípios em uma proposta para leitura literária 
na escola, com os cuidados advindos de uma tal proposta: estimular leitura, 
despertar a curiosidade dos sentidos, incitar o aluno a analisar textos. 
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3.3 GÊNEROS LITERÁRIOS E GÊNEROS TEXTUAIS: OS LUGARES DO POEMA 

 
 

A centralidade da questão dos gêneros no campo dos Estudos da Linguagem parece já 

estar plenamente consolidada. A diversidade textual que, nas sociedades letradas, entorna as 

relações entre os sujeitos e a linguagem, encenando práticas sociais específicas, exige, cada 

vez mais, mapeamentos sistematizadores de quadros tipológicos onde os gêneros possam ser 

identificados em seus caracteres funcionais e estruturais. Nas pesquisas na área da Linguística 

Aplicada, conforme Meurer, Bonini e Motta-Roth (2005), esses mapeamentos apresentam 

dois elementos de constância: a concepção sociodiscursiva da linguagem e o entendimento 

dos gêneros como categoria disposta entre a língua, o discurso e as estruturas sociais.  

 Ancorada nas parametrizações estatais sobre o ensino e a aprendizagem da Língua 

Portuguesa, a noção de gênero assumiu, também, no cotidiano das práticas escolares, um 

lugar de relevo, como dispositivo conceitual, teórico e metodológico das abordagens sobre 

leitura e produção de textos na Educação Básica. No campo das atividades de leitura, por 

exemplo, o reconhecimento de aspectos prototípicos de um determinado gênero pode 

funcionar como estratégia antecipadora dos efeitos de sentido produzidos no ato da leitura. 

Essa hipótese aparece descrita em Mari e Mendes (2007). Os autores argumentam que, 

na atividade de leitura, o mapeamento do gênero estabelece um princípio de economia 

cognitiva gerador de possibilidades de sentido em função das experiências de leitura 

vivenciadas pelo leitor. Nesse sentido, a vinculação do texto a um gênero torna-se, portanto, 

estratégia a priori  que desencadeia uma latência de sentidos a qual será redimensionada, 

validada ou não, durante o processo de interação entre o leitor e o texto. Nessas condições, a 

competência genérica do leitor é ativada consoante determinados parâmetros, a saber: a) a 

dimensão situacional da enunciação, que envolve a identidade e o papel dos interlocutores e 

os objetivos da ação comunicativa; b) a organização formal do enunciado, ou seja, as questões 

relativas ao estilo, à construção composicional e à estruturação textual; e c) as condições 

materiais de suporte e veiculação dos textos e também as restrições espaço-temporais de sua 

produção, circulação e recepção. Considerando a natureza pragmática dos gêneros, os autores 

ressaltam que a competência genérica do leitor será ratificada ainda pela expectativa quanto 

aos atos ilocucionais pertinentes às ações discursivas próprias de cada gênero. Por fim, os 

autores assinalam que, nas expectativas de fundação de sentidos promovidas pelo 

reconhecimento a priori  do gênero pelo leitor, a noção de sistemas de gênero ou rede genérica 

torna-se eficaz nas atividades de interpretação dos textos. 
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Essas notas breves sobre a centralidade dos estudos de gênero no campo dos Estudos 

da Linguagem, sobretudo sua relevância nas práticas escolarizadas de leitura de textos, 

revelam a abrangência conferida a tal questão. De fato, o manancial especulativo que sustenta 

o estudo dos gêneros pretende abarcar a dimensão empírica das complexas interações entre os 

sujeitos e a linguagem, em outras palavras, pretende mostrar como os sujeitos são con-

formados ou trans-formados através dos usos da linguagem, inclusive da linguagem literária. 

Isso posto, uma vez que a noção de gênero é oriunda dos Estudos Literários, a seguir, 

teceremos considerações sobre o percurso dos gêneros literários aos gêneros textuais. 

A fim de caracterizarmos esse percurso, partiremos da seguinte ideia: da noção de 

gênero literário, conceptualizada pela Teoria da Literatura, ao fenômeno dos gêneros 

textuais/discursivos, atualizado no âmbito dos Estudos da Linguagem, ocorreu uma expansão 

de natureza teórica e metodológica. A esse respeito, Bakhtin (1992, p. 280) constata: 

 
 
Estudaram-se, mais do que tudo, os gêneros literários. Mas estes, tanto na 
Antiguidade como na época contemporânea, sempre foram estudados pelo 
ângulo artístico-literário de sua especificidade, das distinções diferenciais 
intergenéricas (nos limites da literatura), e não enquanto tipos particulares de 
enunciados que se diferenciam de outros tipos de enunciados, com os quais 
contudo têm em comum a natureza verbal (linguística). 
 
 

Ao comentar o enfoque bakhtiniano sobre a problemática dos gêneros, Rodrigues 

(2005, p. 163) reitera que, nos limites dos Estudos Literários, os gêneros são vistos como 

“apartados da vida social, e não como formas discursivas que se distinguem dos gêneros de 

outras esferas socioideológicas, mas que mantêm com eles uma natureza comum, a sua 

natureza verbal (a natureza socioideológica e polifônica)”. 

Nesse sentido, os lugares do poema na teorização sobre os gêneros ocupam dimensões 

específicas. Por um lado, tributário das normas prescritivas da poética clássica, o poema – 

apartado da vida social – é investigado em termos, sobretudo, formalistas e essencialistas; de 

outro modo, na expansão metodológica promovida pelos Estudos da Linguagem 

contemporâneos, o poema assume um viés discursivo nas esferas das atividades humanas. A 

seguir, comentaremos tais lugares. 

No âmbito da Teoria da Literatura, a noção de gênero tem seus fundamentos dispostos 

nas classificações técnico-formais elaboradas por Platão e Aristóteles, portanto, essa noção 

configura-se como instauradora do pensamento ocidental acerca do fenômeno literário. Mello 

(1998) observa que o legado da poética clássica configurado nas noções de mimese e 

verossmilhança, nos conceitos de unidade, composição, organização, economia, ordem e 
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harmonia do discurso, isto é, a concepção estrutural da obra literária são os parâmetros 

conceituais basilares das correntes críticas. Não obstante as releituras do legado dos filósofos 

gregos em determinados contextos históricos (a Idade Média, o Renascimento, o Romantismo 

e a Modernidade), as bases conceituais e prescritivas da noção de gênero continuam a fazer 

parte da agenda dos estudos literários e, como elemento de conteúdo da escolarização da 

literatura, nos manuais e livros didáticos destinados ao Ensino Médio, a diversidade da 

produção literária da nação, no caso, a literatura brasileira, aparece inscrita sob a forma 

tipológica dos gêneros lírico, épico e dramático. A título de exemplificação, vejamos a 

classificação dos gêneros da poesia, no quadro abaixo, adaptado de Souza (1999). 

 

Quadro 4 – Gêneros da poesia 

 

Principais Acessórios Outros Gêneros 
Lírico 

 
Ode (Pindárica, Epódica, Sáfica, 

Alcaica, Anacreôntica) 
Hino (Sacro, Profano) 

Canção 
Cançoneta 
Ditirambo 
Epitalâmio 

Lira 
Cantata 
Poemeto 
Trova 
Rondó 

Lundu brasileiro 
           Modinha 

 
Poesia elegíaca (Nênia, 

Epicédio, Epitáfio, endeixa) 
Poesia didática 
Poesia descritiva 
Poesia satírica 

Epístola 
Fábula 

Apólogo 
Provérbio 
Parábola 
Conto 

Metamorfose 
Poesia pastoril (Écloga, 
Idílio, Idílio piscatório) 

Outras poesias ligeiras 
(Epigrama, Soneto, Madrigal, 
Balada, Paródia, Acróstico, 
Décima, Enigma, Charada, 

Logogrifo 

 
Poema herói-cômico 

Poema jocoso 
Poema satírico 

Fonte: Adaptado de Souza (1999). 

 

O momento de revisão do legado da poética clássica sobre a categorização dos textos 

em gêneros ocorre a partir dos estudos de Bakhtin sobre a emergência da prosa comunicativa 

no âmbito da cultura letrada. Segundo Machado (2008), não se trata apenas da construção de 

universais teóricos que rivalizam postulados excludentes do ponto de vista da análise das 
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relações entre os sujeitos e a linguagem. Antes seria a formulação de um debate teórico em 

face de determinantes históricos e culturais. 

 
 
Para Mikhail Bakhtin a prosificação da cultura letrada pode ser considerado 
um processo altamente transgressor, de desestabilização de uma ordem 
cultural que parecia inabalável. Trata-se da instauração de um campo de luta, 
da arena discursiva onde é possível se discutir ideias e construir pontos de 
vista sobre o mundo, inclusive com códigos culturais emergentes. Bakhtin 
alcançou essa outra dimensão da cultura letrada, não analisando o seu 
impacto sobre a cultura oral, nem polarizando tradições, mas examinando a 
insurreição de uma forma dentro da outra, no mais autêntico processo 
dialógico. Nela os discursos e processos de transmissão das mensagens se 
deixam contaminar, permitindo o surgimento dos híbridos (MACHADO, 
2008, p. 154). 
 
 

Desse ponto de vista, dos gêneros literários aos gêneros textuais, deve ser filtrado o 

processo de expansão, de deslocamento, de contaminação das formas instituídas pela cultura 

oral em seu dialogismo com o advento da prosa comunicativa. O quadro a seguir, montado a 

partir do estudo da autora sobre os gêneros discursivos, ilustra esse processo de transição. 

 

Quadro 5 – Gêneros poéticos e prosaicos 

Gêneros literários (gêneros poéticos) Gêneros discursivos (gêneros prosaicos) 

• A Poética e a Retórica clássicas (o 

legado oral do mundo grego). 

• A classificação das espécies. 

 A voz (modo de representação mimética). 

• Descritivismo das ações grandiosas, 

grandiloquência retórica. 

• Formas fixas e hierárquicas 

• Prosaica (emergência da prosa comunicativa). 
 

• Dialogismo das formas discursivas. 

• A Prosa comunicativa (discursos e práticas 

discursivas). 

• Valorização das ações cotidianas, dos homens 

comuns, enunciações ordinárias. 

• Formas pluriestilísticas: paródia, estilização, 

linguagem carnavalizada, heteroglossia. 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Apesar dos desdobramentos teóricos que configuram os estudos de gênero nos quadros 

da linguística aplicada, consideramos a perspectiva conceitual abaixo transcrita um constructo 

no qual as questões fundamentais da noção ganham visibilidade: 

 
 



69 
 

Os gêneros textuais são os textos que encontramos em nossa vida diária e 
que apresentam padrões sociocomunicativos característicos definidos por 
composições funcionais, objetivos enunciativos e estilos concretamente 
realizados na integração de forças históricas, sociais, institucionais e 
técnicas. [...] os gêneros são entidades empíricas em situações comunicativas 
e se expressam em designações diversas, constituindo em princípio listagens 
abertas. [...] os gêneros são formas textuais escritas ou orais bastante 
estáveis, históricas e socialmente situadas (MARCUSCHI, 2008, p. 155). 
 
 
 

Com efeito, o conceito de gênero está diretamente relacionado aos constituintes da 

situação de enunciação dos textos. Ao tratar do discurso literário, Maingueneau (2006), por 

sua vez, descreve a composição da cena enunciativa das expressões literárias, destacando as 

seguintes noções: 

1) Cena englobante – a cena englobante literária refere-se ao estabelecimento de 

protocolos de interpretação utilizados pelos interlocutores no sentido de categorizar um 

determinado texto como partícipe de uma tipologia discursiva legitimada como literária. A 

cena englobante, numa abordagem primeira, está ligada à ideia de tipo de discurso, e implica 

“que certo número de gêneros do discurso partilha do mesmo estatuto pragmático e que a 

apreensão de um texto ocorre por referência a esse estatuto” (MAINGUENEAU, 2006, p. 

252); 

2) Cena genérica – a cena genérica diz respeito ao gêneros do discurso e suas 

circunstâncias de enunciação, ou seja, uma finalidade, estatuto para os parceiros, 

circunstâncias adequadas, um modo de inscrição na temporalidade, a continuidade, a validade, 

um suporte, um plano textual e certo uso da língua (MAINGUENEAU, 2006, p. 235-237); e  

3) A cenografia – minimizando o papel da cena englobante e da cena genérica no 

processo de interpretação do discurso literário, a cenografia se mostra ao leitor através da 

atualização de cenas de fala nas quais os estatutos do enunciador e do coenunciador, dispostos 

num espaço (topografia) e num tempo (cronografia), elaboram o enlaçamento enunciativo 

inscrito na construção do texto e de sua leitura. A cenografia é, “ao mesmo tempo, aquilo de 

onde vem o discurso e aquilo que esse discurso engendra; ela legitima um enunciado que, em 

troca, deve legitimá-la, deve estabelecer que essa cenografia da qual vem a fala é, 

precisamente, a cenografia necessária para contar uma história, denunciar um injustiça, 

apresentar sua candidatura em uma eleição etc.” (MAINGUENEAU, 2006, p. 96). Ao 

reconhecer a cenografia de um determinado texto, o leitor será capaz de identificar “a obra 

considerada um objeto autônomo e as condições de seu surgimento” (MAINGUENEAU, 

2006, p. 265). 
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Ao lado da construção da cena enunciativa do discurso literário, que vincula o texto às 

suas condições de produção, é possível também situarmos a questão da genericidade discutida 

por Adam e Heidman (2011). A abordagem teórico-metodológica proposta por esses autores 

reorienta o estudo dos gêneros para uma perspectiva de investigação que, ao secundarizar o 

pertencimento genérico de um texto, investe no exame da heterogeneidade genérica 

constitutiva de todo enunciado. Segundo os autores, “trata-se de abordar o problema dos 

gêneros menos como o exame das características de uma categoria de textos, mas levando em 

conta a evidência de um processo dinâmico de trabalho sobre as orientações genéricas dos 

enunciados” (ADAM; HEIDMAN, 2011, p. 20). Tais orientações se apresentam a partir de 

três instâncias: a enunciativa, a leitorial e a editorial. Para comentá-las, utilizaremos aspectos 

do nosso corpus de pesquisa: as indicações do poeta Haroldo de Campos a respeito da 

escritura de suas Galáxias, o problema do estabelecimento editorial das obras do poeta 

Gregório de Matos e o debate teórico acerca dos elementos estruturais do gênero canção. 

 

1) O regime de genericidade autorial 

 

As intervenções autoriais na história da produção de um texto – comentários, 

posicionamentos, definições – acarretam modificações significativas quanto aos efeitos de sua 

genericidade. Por efeito de genericidade entenda-se a possibilidade de um texto transitar por 

diversas categorias de gênero. Esse movimento configura a heterogeneidade genérica 

constitutiva dos enunciados que alude à “soma de escolhas sempre intencionais de 

posicionamento, num momento dado de uma história social e discursiva” (ADAM; 

HEIDMAN, 2011, p. 19) registrada pela instância autoral. Trata-se, portanto, de um 

enquadramento interpretativo: 

 
 
Em literatura ou em filosofia, a prática do enquadramento interpretativo é 
sobretudo posterior ao século XVIII; o escritor, recusando a submissão das 
coerções preestabelecidas, pretende definir ele mesmo o estatuto de sua obra. 
Disso advém a tendência de por vezes subverter a diferença entre 
categorização genérica e título (MAINGUENEAU, 2006, p. 245). 
 
 

Vejamos como o regime de genericidade autorial torna complexa a categorização das 

Galáxias, do poeta Haroldo de Campos: 
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O formato inicial das galáxias (começo/fim: “e começo aqui”...) é de 1963; o 
terminal (fim/começo...fecho encerro’), de 1976. Texto imaginado no 
extremar dos limites da poesia e da prosa, pulsão bioescritural em expansão 
galáctica entre esses dois formantes cambiáveis e cambiantes (tendo por imã 
temático a viagem como livro ou o livro como viagem, e por isso mesmo 
entendido também como um “livro de ensaios”). hoje, retrospectivamente, 
eu tenderia a vê-lo como uma insinuação épica que se resolveu numa 
epifânica (CAMPOS, 1984). 
 
 

A fala do escritor desestabiliza as categorizações genéricas no sentido de um 

pertencimento estável capaz de circunscrever a sua produção poética aos limites tipológicos 

de uma classe de textos. Em primeiro lugar, a cena englobante literária surge difusa, uma vez 

que aglutina gêneros fronteiriços como a autobiografia e o ensaio. Nos protocolos de leitura 

arregimentados entre os interlocutores, a natureza literária desses gêneros, numa situação de 

comunicação, não aparece evidente em termos, por exemplo, de usos específicos da língua e 

da linguagem. Desse modo, a tipificação do discurso se projeta para negociações possíveis 

entre os interlocutores, certamente, considerando aspectos socioculturais e discursivos. Em 

decorrência da instabilidade da cena englobante, a cena genérica também se mostra 

indefinida. No enquadramento interpretativo postulado pelo escritor, o texto das Galáxias 

ocupa diversos pertencimentos: dos limites entre a poesia e a prosa, da autobiografia, do livro 

de ensaios, do traço épico e da feição epifânica. Nesse caso, a dimensão ontológica que 

viabilizaria os quadros classificatórios dos textos em gêneros isolados não satisfaz, no âmbito 

do discurso literário, as exigências interpretativas dos posicionamentos críticos e diretivos da 

fala do poeta. 

 

2) O regime de genericidade leitorial 

 

A instância leitorial trata dos diferentes modos de recepção dos textos consoante 

quadros socioculturais específicos. Os leitores, desse modo, elaboram grades interpretativas 

que são responsáveis pela (re)contextualização dos efeitos de sentido do plano de 

leitura/escuta-interpretação dos gêneros. Assim, “as grades genéricas da situação de 

interpretação divergem com mais razão pelo fato de o tempo ter passado sobre um texto e as 

categorias socioculturais haverem-se modificado” (ADAM; HEIDMAN, 2011, p. 19). O 

regime de genericidade leitorial, do nosso ponto de vista, pode ser considerado um dos 

aportes teórico-metodológico que sustenta o debate teórico e cultural a respeito da ontologia 

do gênero canção que, no Brasil, tanto no espaço acadêmico quanto na escola, tem assumido 
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contornos  problematizadores a respeito da própria noção de gênero. Não se trata, aqui, do 

exame histórico da recepção de um determinado texto, conforme abordagem original de 

Adam e Heidman (2011), mas de perceber como os falares críticos dos leitores – o plano de 

leitura/escuta-interpretação – promove a instabilidade teórica a respeito de um gênero, no 

caso, a canção. 

Em linhas gerais, a recepção do gênero canção oscila entre dois direcionamentos: há 

uma tendência que considera a letra de música uma expressão distoante dos referentes 

linguísticos e culturais da letra literária, legitimada por uma cena englobante que estabelece: 

a) lugares de legitimação, portanto, de valores – a academia, a crítica literária, a escola –; b) 

suportes específicos, ou seja, o livro como repositório de uma tradição erudita na qual o 

discurso constituinte da literatura é disseminado; e c) protocolos de leitura e interpretação 

assentados numa perspectiva sociocultural que restringe os usos da língua, da linguagem, dos 

discursos e da cultura. 

Os desdobramentos dessa tendência são amplos, sobretudo, quando, nas práticas 

escolarizadas da leitura literária, o gênero canção integra os currículos e faz parte das 

atividades de sala de aula, conforme observamos no comentário a seguir: 

 
 
Na esteira da cultura do fácil, do disponível, e do supérfluo, o ritmo e a letra 
do gênero musical denominado rap ou hip-hop traduzem, por sua repetição e 
monotonia, a busca do gratuito e a rejeição do exercício intelectual, enquanto 
contribuem para instalar um flagrante estado de alienação, o qual o volume 
desmedido dos aparelhos sonoros vem reforçar. Esse estilo de música, com 
suas rimas fáceis e um ritmo que não prevê qualquer ruptura, com uma 
seleção vocabular incapaz de explodir em significações multiplicadas, opõe-
se à construção da poesia e à irradiação de sentidos que ela provoca. 
Inexistem nessa modalidade de manifestação da cultura atual imagens 
poéticas capazes de realizar, simultaneamente, os processos de fusão e de 
deslocamento próprios da linguagem estética. Todavia, enquanto esta afasta 
os jovens em virtude das dificuldades que oferece para uma comunicação 
imediata, aquela os cativa por sua acessibilidade, revelando que a educação 
formal foi incapaz de possibilitar a seus alunos a transição de textos 
literários fáceis e divertidos para textos difíceis, mas nem por isso menos 
lúdicos (SARAIVA, 2005, p. 99). 
 
 

O comentário da autora localiza a dimensão da problemática que envolve o gênero 

canção no campo dos Estudos Literários e também no âmbito da educação formal. Não 

adentraremos, aqui, nas questões pontuais explícitas na avaliação da pesquisadora – o 

conceito de cultura, os aspectos constituintes dos hábitos e das práticas característicos das 

culturas juvenis urbanas, os modos de construção de sentidos elaborados pela linguagem 

literária e o papel da instituição escolar como agência formadora do leitor literário. O que 
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importa-nos identificar é a apreensão inadequada da cena genérica da canção que, de modo 

enfático, repercute, com posicionamentos restritivos, nas questões pontuais supracitadas. Tal 

inadequação ocorre, prioritariamente, por considerar o gênero a partir dos parâmetros do 

código literário, daí a referência à noção de ruptura, que se manifestaria no uso singular da 

linguagem literária. 

O outro direcionamento de abordagem da canção está baseado na perspectiva dos 

gêneros do discurso. Nessa abordagem, há que se considerar a cenografia do discurso lítero-

musical do rap/hip hop, há que se conjugar, nas grades interpretativas, o estatuto dos 

enunciadores marcado por cenas de fala, numa temporalidade e numa localização espacial. 

Desse modo, a padronização estrutural acentuada no comentário da autora – rimas fáceis, 

repetição e monotonia rítmicas, paradigmas lexicais estáveis, imagens poéticas saturadas – 

está inscrita na situação de enunciação configuradora do gênero. O efeito de genericidade 

leitorial, nessa perspectiva, é alterado e assimila “o caráter inovador do rap nacional, que 

reelabora, de forma criadora, a partir de tradições populares brasileiras, a linguagem dos 

guetos norte-americanos, mesclando o ritmo do Bronx a gêneros como o samba e a embolada” 

(ARAÚJO; COUTINHO, 2008, p. 220). 

 

3) O regime de genericidade editorial 

 

Os meios de difusão da materialidade discursiva, mais exatamente a publicação 

impressa de textos na forma da edição livresca, é outro componente sobremaneira relevante 

do plano de leitura/interpretação dos gêneros. Além de ser responsável pelo estabelecimento 

físico do nível textual, o regime de genericidade editorial afeta, também, o nível transtextual: 

 
 
o plano peritextual das fronteiras do texto marcadas pelos enunciados do 
título e do subtítulo, os intertítulos, a dedicatória, o prefácio, o lide, a quarta 
capa de um livro etc., em resumo, o conjunto do aparelho do enquadramento 
de um texto está, editorialmente, em estreita relação com a genericidade. Um 
título ou uma dedicatória são enunciados muito amplamente afetados pela 
genericidade. Os comentários metadiscursivos relacionados com a 
genericidade são um aspecto importante do interdiscurso de um formação 
social (ARAÚJO; COUTINHO, 2008, p. 28). 
 
 

Na poesia brasileira, a recepção da obra de Gregório de Matos é exemplar para 

ilustrarmos a pertinência da genericidade editorial. Surgidos no século XVII, os poemas 

gregorianos somente tiveram sua primeira edição em 1850, no Florilégio da Poesia 
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Brasileira, organizado por Varnhagem. A edição completa em sete volumes dos poemas de 

Gregório de Matos, organizada por James Amado, porém, só aparecerá em 1969, a partir da 

pesquisa de 23 volumes manuscritos, 17 códices, dos séculos XVII e XVIII. As condições 

iniciais de circulação, dadas através da memória oral, e de divulgação, ocorridas em grandes 

distancias temporais, da poesia gregoriana são fatores que ressaltam a importância do 

componente editorial: 

 
 
Só uma edição crítica, sob a mais rigorosa técnica da filologia, orientada 
pela ectdótica e (agora) com o auxílio de um simples microcomputador 
poderia aproximar-nos, justo pelo exame estilístico, do que seria da lavra de 
GM. O levantamento estilístico, quer de certas formas construtivas de 
versificação que porventura tivessem escapado daquele patrimônio barroco 
comum, quer do uso reiterado de boa quantidade de vocábulos (neste caso, 
de preferência, com determinadas conotações semânticas singulares, aí se 
incluindo termos populares), por certo circunscreveria o universo de poemas 
atribuídos a GM a um corpus mais próximo da realidade (ARAÚJO, 1992, p. 
1285). 
 
 

O estabelecimento de um corpus poemático mais próximo da realidade, considerando 

a genericidade editorial, significa examinar os níveis textual e transtextual manifestos nos 

suportes de circulação dos textos. De maneira geral, as edições da poesia gregoriana, além dos 

elementos da textualidade apontados na citação precedente - a própria identificação de autoria 

– um enunciador – e traços estilísticos como as formas de versificação e de escolhas lexicais, 

são organizadas a partir de referências transtextuais, por exemplo, notas sobre a editoração 

dos textos, critérios ortográficos, elucidação do valor semântico de arcaísmos, legendas 

explicativas que precedem os poemas e estudos críticos e históricos. 

Como vimos, a leitura/interpretação do texto literário na perspectiva dos estudos de 

gênero redimensiona o lugar da literatura nas situações de comunicação empíricas. Aliás, o 

entendimento da expressão poética segundo os aportes teóricos e metodológicos ligados às 

dimensões textuais/discursivas dos gêneros parece relevar que um soneto, um poema em 

prosa, uma canção integram as práticas de letramento dos sujeitos. Assim sendo, os aspectos 

sinalizados nesse breve percurso dos gêneros literários aos gêneros textuais indiciam que a 

literatura não está tão distante das nossas experiências com a linguagem. As noções de cena 

enunciativa e de genericidade confirmam isso. No entanto, a dimensão pragmática do discurso 

literário não aparece de forma explícita nas interações cotidianas. A finalidade de um poema 

talvez seja impossível de mensurar. O discurso literário nas cenas de aula – objeto de 

investigação de nossa pesquisa – porém assume finalidades e objetivos previstos. 
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3.4 SONETO, POEMA EM PROSA E CANÇÃO (LETRA DE MÚSICA): UMA HISTÓRIA 

DAS FORMAS POEMÁTICAS 

 

Nesta seção, iremos tratar do corpus da pesquisa, ou seja, as formas líricas derivadas 

do gênero textual poema. Em consonância com os direcionamentos teóricos e metodológicos 

de nosso estudo, recortamos as seguintes formas ou subgêneros: soneto, poema em prosa e 

canção (letra de música). Para o desenvolvimento desta reflexão, primeiramente, 

comentaremos aspectos relacionados às origens das formas líricas, depois identificaremos os 

caracteres formais do soneto, do poema em prosa e da canção (letra de música) e, por fim, 

discutiremos a pertinência dessas formas líricas  para o letramento literário na escola, 

concebendo-as como tríade matricial para o estudo do poema  no Ensino Médio. 

As expressões poéticas das culturas ditas arcaicas ou primitivas, manifestas na 

articulação entre música, dança e palavra, apresentam dois aspectos significativos: a natureza 

coletiva dessas expressões e o engendramento lúdico inerente às manifestações poéticas em 

suas origens. A poesia parece ter nascido em função dos anseios e desejos da comunidade, ela 

está relacionada às necessidades várias de determinados grupos sociais. Além disso, a poesia é 

também celebração e festa. 

Em trabalho percuciente sobre as formas poéticas primitivas, Spina (2002) pondera a 

respeito da natureza coletiva dessas manifestações. Um dos elementos primordiais das formas 

poéticas elementares está posto nas representações dos anseios da coletividade e está 

relacionado aos modos de vida das comunidades. Por conseguinte, a poesia nasce em função 

das necessidades do grupo, a expressão poética articula-se aos sentimentos, aos desejos, às 

celebrações coletivas, daí seu caráter de anonimato. 

Dessa forma, o canto primitivo, oriundo de práticas rituais e de atividades lúdicas, 

apresenta certo valor pragmático. Para fins de comprovação desse aspecto inerente às origens 

da poesia, vejamos a classificação dos cantos primitivos sistematizada por Spina: canto 

mágico, canto mimético, canto iniciático, canto ctônico, canto social-agonal e canto de ofício. 

O canto mágico diz respeito à poesia curativa, era usado contra as mordeduras de animais, 

contra os insucessos amorosos, era a poesia dos fenômenos da maternidade, servia, também, 

para afugentar a epidemia das plantações. O canto mimético é o canto de imitação dos ritos 

totêmicos, dos animais em geral, da caça, dos combates simulados, é o canto da vida dos 

espíritos. O canto iniciático representava os ritos de passagem quando os jovens recebem dos 

mais velhos o conhecimento da tradição, dos costumes e dos mistérios da tribo. O canto 

ctônico está ligado à terra, às divindades agrárias, é destinado a favorecer a germinação, 
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acelerar a vegetação, agradecer às divindades ligadas aos fenômenos da vida vegetal, os 

favores pela abundância da colheita. O canto social-agonal é o canto associado às cerimônias 

rituais festivas, de caráter lúdico, satírico e dionisíaco, Por fim, Spina (2002) ainda faz 

referência ao canto de ofício ligado às atividades de trabalho como estimulante e como 

sedativo do esforço muscular. 

Além do ensejo de representar necessidades coletivas, a poesia nasce sob o signo da 

alegria, do lúdico, das festividades. Esses caracteres ontológicos da poesia são identificados 

por Huizinga (1996, p. 13): 

 
 
em sua função original de fator das culturas primitivas, a poesia nasceu 
durante o jogo e enquanto jogo --- jogo sagrado, sem dúvida, mas sempre, 
mesmo em seu caráter sacro, nos limites da extravagância, da alegria e do 
divertimento.Até aqui não se trata da satisfação de qualquer espécie de 
impulso estético. Este se encontra ainda adormecido na experiência do ato 
ritual enquanto tal, do qual a poesia surgiu sob a forma de hinos e odes 
criados num frenesi de êxtase ritualístico. Mas não apenas sob esta forma; 
porque a faculdade poética floresce também nas diversões sociais e na 
intensa rivalidade entre clãs, famílias e tribos. Nada contribui mais para 
fertilizá-la do que a celebração da passagem das estações, especialmente a 
chegada da primavera, quando os jovens de ambos os sexos se encontram 
dentro da maior alegria e liberdade. 
 
 

Nas citações precedentes, as manifestações poéticas primitivas, para além de 

contornos estéticos, estavam ligadas aos modos de vida das pessoas. A palavra mágica e 

musical – frenesi de êxtase ritualístico – fazia parte das cenas culturais, orientava 

essencialmente a comunhão entre o homem e a physis. Nesse sentido, as funções originais da 

poesia abarcavam experiências as mais diversas e disseminavam na comunidade o poder de 

celebração e encantamento da linguagem. Para sermos mais enfáticos, a linguagem poética 

mediava o ser e o estar das pessoas no mundo. 

Hoje essa mediação está rarefeita, quase não se percebe mais a força da palavra 

poética em situações concretas da vida cotidiana. Nas sociedades letradas pós-modernas, 

envoltas na espetacularização midiática, a dimensão simbólica da poesia ainda se faz presente 

em espaços cada vez mais exíguos, por exemplo, nas aulas de Língua Portuguesa no Ensino 

Médio. 
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3.4.1 O soneto 

 

Forma prototípica da tradição lírica ocidental, o soneto foi criado no século XIII, 

durante a Idade Média. Segundo Moisés (1989), a forma fixa do soneto teve como ponto de 

partida uma canção popular – o estrambotto – que era composto por duas quadras, acrescidas 

de um duplo refrão de três versos. Dessa disposição gráfica resultou a forma cristalizada de 

duas quadras e dois tercetos, geralmente decassílabos. Em termos evolutivos, o soneto 

apresenta adaptações e transformações, dentre as quais destacam-se: variações no esquema 

das rimas, o metro utilizado, mudança na ordem das estrofes, ausência da chave de ouro e 

conteúdos não líricos. 

Ao comentar a configuração estrutural do soneto, Grünewald (1987, p. 21) observa: 

“O soneto é a mais popular e, agora, tradicional, das formas fixas. Em seu contexto, conciso e 

concentrado, em suas regras de jogo verbal e de versificação altamente policiada e 

autopoliciada, fizeram os poetas seus exercícios ou seus talismãs”. 

De certo, a forma fixa do soneto talvez seja a referência mais imediata da escrita 

poética, numa perspectiva popular e tradicional. Nesses termos, podemos considerar a 

delimitação dos quatorzes versos metrificados, divididos em quatro estrofes, a fórmula 

legitimadora de uma tradição de escrita cujos ditames técnicos correspondem à determinada 

concepção do fazer literário, identificada, sobremaneira, pelo aspecto formal.  

 

 3.4.2 O poema em prosa 

 

Forma híbrida, o poema em prosa articula a fusão de gêneros contrários, por 

conseguinte, podemos conceituá-lo, de início, como forma de ruptura, uma vez que irá 

relativizar as fronteiras entre os dois grandes gêneros da tradição literária: a poesia e a prosa. 

Surgido na França, no século XIX, o poema em prosa está associado à figura do poeta Charles 

Baudelaire, que fez dele “um modelo de escritura: um gênero, no sentido histórico da palavra; 

é ele quem populariza também a própria expressão ‘poemas em prosa’, uma vez que a 

emprega para designar as primeiras coletâneas publicadas” (TODOROV, 1980, p. 114). 

Segundo Moisés (2004, p. 356), o elemento caracterizador do poema em prosa é a 

dualidade, uma vez que 

 

ao mesmo tempo no poema em prosa uma força anárquica, destruidora, que 
conduz à negação das formas existentes, e uma força organizadora, que 
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tende a construir um “todo” poético; e a própria expressão poema em prosa 
sublinha essa duplicidade: quem escreve em prosa se revolta contra as 
convenções métricas e estilísticas; quem escreve um poema visa a criar uma 
forma organizada, fechada em si, subtraída ao tempo. 
 

Em relação ao aspecto estrutural, Moisés (2004) salienta alguns procedimentos 

constantes no poema em prosa. No que diz respeito à organização rítmica do texto, e 

acreditamos ser essa questão basilar na definição do subgênero, a autor ressalta a modulação 

singular conferida às unidades melódico-semântico-emotivas em detrimento da articulação 

sintática. Essa modulação do ritmo imprime a linearidade do discurso narrativo, produzida 

pelas conexões lógicas do enredamento sintático, possibilidades combinatórias variadas do 

arranjo da matéria significante- assonâncias, aliterações, jogos paranomásticos, sinestesias e 

outras. Assim sendo, a linha prosaica vai aglutinando elementos da linha do poema, do verso. 

Outro procedimento citado pelo autor refere-se à articulação relativamente simétrica dos 

segmentos frasais. Nesse caso, parece tratar-se do paralelismo e da montagem paratática, 

elementos, também, próprios do texto em verso. Por fim, o autor fala da presença imperativa 

de um “eu”, ou seja, da reconhecida e problemática voz que assume o discurso no poema 

lírico. 

 

3.4.3 A canção  

 

Iniciaremos nossa discussão com o seguinte comentário sobre a canção: 

 

Na sua face de arte brasileira da palavra, a poesia está, em boa parte, nas 
letras da música popular. Está no cordel nordestino, recitado por cantadores 
nas feiras e nas ruas. Está no rock dos anos 80 e no hip hop dos 90. Em 
nenhum país do mundo a canção popular atingiu um status tão intelectual 
quanto no Brasil. Nosso país é provavelmente o único ou um dos poucos em 
que se empregam largamente letras de música como parte do ensino de 
literatura nas escolas primárias e secundárias. Em todas as literaturas do 
mundo, a poesia literária encontra na canção popular uma matriz inspiradora, 
fornecedora de temas e motes. Mas ela lá e “nos” aqui. A canção popular na 
cultura popular, a poesia literária na cultura erudita (MORICONI, 2002, p. 9-
10). 

 

A citação anuncia questões amplas e complexas ao considerarmos a canção como 

objeto de estudo. Logo de início, as relações entre poesia, entendida como expressão poética 

escrita, e a letra da canção popular revisitam o próprio conceito de literatura, indagam a 

respeito da literariedade do gênero textual canção e, ainda, podem ensejar o debate entre os 
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códigos verbal e musical em suas dimensões de práticas de sentido. Um segundo ponto refere-

se ao cenário cultural brasileiro, que singularizou a canção popular em termos de qualidades 

intelectuais e consagrou o seu uso na escola. Ademais, o autor encerra o seu comentário 

ratificando as fronteiras entre cultura popular e cultura erudita. 

Historicamente, no mapeamento realizado por Fischer e Simões (2009), a canção no 

mundo ocidental originou-se a partir de duas vertentes: uma européia e outra africana. Na 

Europa, a canção se consolida na expressão de gêneros musicais breves e de tonalidades  

melódicas como a valsa, o scottish e a polca. Na vertente africana, o que se dá é uma força 

musical essencialmente rítmica. No Brasil, essa mistura de tendências ocorre em meados do 

século XIX, no entanto, já nos séculos XVII e XVIII, o aparecimento da modinha e do lundu, 

respectivamente, é um elemento precursor da constituição do subgênero canção no país. Em 

decorrência da vinda da família real, em 1808, a embrionária cena musical brasileira encontra-

se mesclada por uma música ligada ao mundo religioso europeu e música cortesã e às 

manifestações populares como a modinha e o lundu. Em 1850, esse cenário será alterado pela 

efusiva disseminação da polca, gênero de origem europeia, caracterizado pelo andamento 

alegre e pelo compasso binário, música feita para dançar e que consolida um estilo brasileiro 

de composição, em meados do século XIX, com a invenção do samba e do choro e de outros 

gêneros como o lundu, a batucada afro-brasileira e a habanera. 

Os autores informam também que de meados do século XIX em diante já é possível a 

distinção de um estilo brasileiro de composição no campo da canção popular. Esse estilo 

brasileiro será estampado no repertório de gêneros e movimentos artístico-musicais 

consagrados pela memória e tradição cultural do país. Assim sendo, o samba, o samba-

canção, a bossa nova, a MPB, o tropicalismo são registros da evolução histórica do gênero 

canção no Brasil. 

Costa (2002) define o gênero canção a partir de duas dimensões: a natureza 

intersemiótica e o lugar de fronteira entre o oral e o escrito. O caráter intersemiótico da 

canção está inscrito no amalgama estabelecido entre duas linguagens: a verbal e a musical. 

Nesse sentido, tal feição híbrida do gênero requer uma tríplice competência, isto é, a verbal, a 

musical e a lítero-musical. Esta última especifica a definição da canção como uma peça 

verbo-melódica breve, de articulação vocal. Tal articulação deve obedecer à escala 

entonacional e padrões rítmicos fixados. No entanto, nos usos da comunidade, esses traços 

são flexíveis, mas o que deve ser retido é a conjugação das duas materialidades. Em 

decorrência dessa feitura intersemiótica, a canção deve ser pensada também a partir dos 

seguintes contrapontos: oralidade e canção, canção popular e canção erudita, canção popular e 
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improviso jazzístico e, por último, canção e escrita poética. Segundo o autor, esse último 

contraponto é gerador de entraves quanto à definição do gênero canção, uma vez que a canção 

e a escrita poética apresentam similitudes. Em primeiro lugar, a dimensão escrita aproxima os 

gêneros tanto na situação de produção, quando o compositor registra sua criação e/ou seu 

processo, quanto nas formas de distribuição que são dadas através do encarte do disco, nas 

partituras, nos folhetos e nas antologias. Essa aproximação também se realiza na própria 

materialidade textual da canção que busca recursos típicos da poesia escrita: métrica, imagens 

e ritmo. Apesar dessas confluências entre os gêneros, “parece-nos mais sensato, porém, se 

considerar a poesia e a canção dois gêneros específicos, que se interseccionam por aspectos de 

sua materialidade e por alguns aspectos comuns de sua produção” (COSTA, 2002, p. 113). 

 

 

TRÍADE MATRICIAL PARA O ESTUDO DO POEMA I 

 

O soneto, o poema em prosa e a canção, no âmbito desta pesquisa, são pensados como 

formas prototípicas que abrangem uma totalidade do gênero textual poema, na perspectiva da 

didatização da literatura, com foco nas expressões líricas. Nesse sentido, do ponto de vista 

teórico e metodológico, a ordem propositiva de nosso trabalho investe na articulação entre a 

história das formas líricas e os modos de ensino.  

 Quanto aos estudos literários, no quadro mais recente da teoria literária, parece haver 

diretrizes que recolocam a história das formas literárias como alvo de especulações: 

 

Para a moderna teoria literária, o que está em causa é elaborar formas 
racionais que deem conta, já não do nível abstracto do discurso 
literário (como o fizeram o Formalismo Russo e as diversas teorias 
semióticas), mas dos modos de produção do sentido das formas, tendo 
em conta as situações concretas de produção e recepção, isto é, os 
textos literários e a sua leitura, no quadro da pragmática literária. 
Nesse processo, a moderna teoria literária realiza uma avaliação de 
fundamentos teóricos e metateóricos anteriormente esboçados 
(apoiando-se também em estudos de crítica literária), abrindo 
caminhos para uma renovada história literária, qual seja, a das formas 
literárias (MELLO, 1998,  p. 25). 
 

Diferentemente do modelo consagrado do ensino de literatura no Ensino Médio, 

apoiado na descrição dos estilos de época, a perspectiva da história das formas literárias 

introduz direcionamentos ligados às situações concretas de produção e recepção dos textos, 



81 
 

investigando a materialidade linguística e discursiva em suas interfaces com os componentes 

históricos e culturais. Na avaliação de Compagnon (2001), trata-se de reconhecer os códigos, 

as técnicas, as convenções da escrita literária como construções hermenêuticas. De fato, a 

utilização das formas líricas no processo de didatização proporciona o estabelecimento de 

conteúdos de ensino que analisam e interpretam a emergência dos gêneros textuais literários, 

caracterizando-os em suas esferas de atividade social.  

A seguir, discorreremos sobre a pertinência de uma historiografia das formas literárias 

para a didatização do poema. Desta feita, pontuaremos os princípios desse direcionamento 

didático-pedagógico, conforme os tópicos abaixo destacados. 

 

1) O texto como objeto de ensino 

 

 A didatização do poema mediante o estudo das formas líricas referidas assume como 

eixo norteador do processo ensino-aprendizagem o texto literário. Nessa perspectiva, as 

práticas de letramento desenvolvidas em sala de aula estão fundamentadas na experiência 

efetiva do aluno para com os modos específicos de constituição das expressões literárias. 

Assim sendo, o texto literário perde o seu caráter apendicular, suplementar, que marca a 

abordagem no Ensino Médio, conforme reiteram tautologicamente estudos e pesquisas nessa 

área. 

O princípio do texto como objeto de ensino evoca, no âmbito dos estudos da 

linguagem, as contribuições mais recentes da Linguística Textual. Para Gomes-Santos et al. 

(2010), as pesquisas sobre o conceito de texto  e de língua fundamentam-se numa visada 

dialógica que dão visibilidade à abordagem textual-discursiva, à interação, aos atores sociais e 

à situação de interpretação. As contribuições dos estudos textuais para a sala de aula, nesse 

sentido, focalizam questões sobre a leitura e a escrita, contemplando os conceitos de tipologia 

e de gêneros textuais.  

No tocante à leitura, prática de linguagem quase exclusiva quando da presença do 

texto literário em sala de aula, os autores confirmam: 

 

[...] o material textual fornece pistas para a leitura, mas o leitor, acionando 
conhecimentos prévios e utilizando estratégias,vai traçando seu caminho de 
leitura – o que constitui uma visão interativa no ato de ler, de construção de 
sentidos. Aprender a ler, mais do que decodificar o código linguístico, é 
trazer a experiência de mundo para o texto lido, fazendo com que as palavras 
impressas tenham um significado que vai além do que está escrito, por 
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passarem a fazer parte, também, da experiência do leitor (GOMES-SANTOS 
et al., 2010, p. 319-320).  
 

  

Considerar a experiência de mundo e a experiência de leitura do aluno no trato com o 

objeto literário implica, também, uma concepção interacionista, funcional e discursiva da 

língua que, segundo Antunes (2003), deve orientar o processo de escolarização da Língua 

Portuguesa. Tal concepção reconhece que “a língua só se atualiza a serviço da comunicação 

intersubjetiva, em situações de atuação social e através de práticas discursivas, materializadas 

em textos orais e escritos (ANTUNES, 2003, p. 42). 

Como se depreende, o texto literário como objeto de ensino implica a interação entre o 

poema e o leitor, que deverá atualizar conhecimentos prévios (linguísticos, textuais, 

discursivos, literários e culturais), tendo em vista a construção de sentidos no contexto de 

ensino-aprendizagem. Em outras palavras, a literatura passa a significar para o aluno não 

apenas um conjunto de obras balizadas por preceitos canônicos, ela será sobretudo mediatora 

das relações entre língua, linguagem e o mundo do qual este aluno participa. 

 

2) O poema como gênero textual 

 

 O lugar proeminente dos gêneros textuais no ensino de Língua Portuguesa está 

consolidado, tanto pelos direcionamentos dos documentos oficiais quanto por estudos 

relevantes nessa área (MARCUSCHI, 2002, 2008; BEZERRA, 2002; KLEIMAN, 2005; 

KARWOSKI; GAYDECZKA; BRITO, 2001; ROJO, 2009). O que permanece em constante 

revisão diz respeito aos modelos operativos de escolarização dos gêneros. Das cenas da 

cultura para às cenas de aula, a transposição didática dos gêneros apresenta vieses de ordem 

diversa em função dos aportes teóricos e metodológicos que subsidiam em termos epistêmicos 

a prática educativa e a sua interface com os estudos genéricos. 

Um dos aspectos nucleares dessa problemática implica os caracteres da transposição 

didática. Kleiman (2005) afirma que, quando os gêneros são deslocados das instituições em 

que se originaram, devem ser recriadas, em sala de aula, as condições de circulação dos textos 

em seus lugares de origem, sendo preservados elementos constitutivos dos gêneros, por 

exemplo, o tratamento do tema, a composição, o estilo ou aspectos da situação comunicativa. 

Na transposição didática do texto literário, a situação comunicativa sofre alterações decisivas 

que, no mínimo, redimensionam a presença da literatura nos currículos escolares. 
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Silva Neto (2007), ao identificar esse redimensionamento, constata que, na 

apropriação pelo aparato formal escolar, a literatura adquire uma dupla funcionalidade: por 

um lado, é concebida como instrumento de ensino-aprendizagem (amostragem de texto verbal 

escrito); por outro, é vista como conteúdo (linguagem, texto, gêneros e estilos literários, 

historiografia). Em razão desse quadro, o processo de didatização do texto literário 

 

[...] provoca um deslocamento conceitual e epistemológico das categorias 
preconizadas pela cultura letrada, a saber, pelo cânone defensável dos 
padrões estabelecidos de literariedade, relativamente a uma determinada 
amostragem ou seleção de obras, ditas representativas de determinada época 
ou estilo, de determinada tendência ou voga artística, num certo ambiente 
geográfico ou comunidade cultural (país, língua, região, grupo social, etc.). 
Há que se pensar – e levar em conta – que um texto literário na escola não 
atende a seu objetivo precípuo: constituir-se um objeto cultural, um artefato 
artístico feito de palavras. Ali, ele passa a ser um objeto a ser aprendido e 
também, quase sempre, um objeto de aprendizagem (SILVA NETO, 2007, p. 
37). 

 

O autor ainda destaca, poderíamos nomear, a desfuncionalidade, no tocante à esfera  

social – a artística – onde as expressões estético-literárias são produzidas, instaurada no 

processo ensino-aprendizagem da literatura na medida que ocorrem mudanças substanciais na 

situação de comunicação em sala de aula: a) a imagem dos interlocutores, b) a situação de 

leitura,ou seja, a recepção e c) os critérios de categorização do texto. 

Nesse sentido, o estudo do poema como gênero textual no letramento escolar 

pressupõe um interlocutor específico – o aluno – com objetivos a cumprir, competências e 

habilidades a serem desenvolvidas, conteúdos a serem filtrados, atividades avaliativas a serem 

realizadas. 

 

3) A noção de discurso literário 

 

A noção de discurso aqui evocada advém das pesquisas de Maingueneau, 

fundamentalmente em sua obra Discurso literário (2006). Antípoda das abordagens 

imanentistas levado a cabo pelos estudos literários em suas vertentes formalistas e 

estruturalistas, a instância discursiva dos artefatos literários colocam, em primeiro plano, 

dispositivos comunicacionais, contextuais e enunciativos, atualizando, como objeto de 

pesquisa, segundo a autor, o estatuto do escritor associado a seu modo de posicionamento no 

campo literário, os papéis vinculados aos gêneros, a relação com o destinatário construídas 

através das obras, os suportes materiais e os modos de circulação dos enunciados, enfim, as 
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condições da enunciação literária, que significa “renunciar ao fantasma da obra em si, em sua 

dupla acepção de obra autárquica e de obra fundamental da consciência criadora”, como 

também restituir “as obras aos espaços que as tornam possíveis, onde elas são produzidas, 

avaliadas, administradas” (MAINGUENEAU, 2006, p. 43). 

A virada discursiva quanto às obras literárias formulada pelo autor ativa algumas 

ideias-força, a saber: 

• O discurso supõe uma organização transfrástica 

• O discurso é uma forma de ação 

• O discurso é interativo 

• O discurso é orientado 

• O discurso é contextualizado 

• O discurso é assumido por um sujeito 

• O discurso é regido por normas 

• O discurso é considerado no âmbito do interdiscurso 

 No quadro abaixo, identificaremos alguns conteúdos que podem ser reconhecidos em 

nosso corpus de análise: 

 

Quadro 6 – Tríade matricil para estudo do poema 

GÊNEROS CONTEÚDOS 

Soneto • Tradição lírica europeia 
• A recepção do soneto no Brasil: traduções, empréstimos e 

intertextualidade 
• Elementos da lírica tradicional: ritmo, métrica, verso, 

estrofe e imagem 
• Poemas de forma fixa: elegia, ode, balada, rondó e outros 

Poema em prosa • Evolução histórica dos gêneros: movimentos de ruptura 
• Intergenericidade 

Canção 

(letra de música) 

• A palavra cantada: arranjos melódicos e linguísticos 
• História da canção no Brasil 
• Literatura e outras linguagens 

    Fonte: Elaborado pelo autor. 
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4 MODOS DE ENSINAR O POEMA: PROPOSIÇÕES DIDÁTICO-PEDAGÓGICAS 

 

 

4.1 SEQUÊNCIA DIDÁTICA 

 

 

Na concepção de Zabala (1998, p. 18), a sequência didática (doravante SD) é “um 

conjunto de atividades ordenadas, estruturadas e articuladas para a realização de certos 

objetivos educacionais, que têm um princípio e um fim conhecidos tanto pelos professores 

como pelos alunos”. Uma das variáveis que caracterizam a prática educativa, a SD, ao 

descrever o encadeamento da unidade básica do processo de ensino/aprendizagem, ou seja, os 

modos de articulação das atividades ou tarefas, torna-se um procedimento de análise crítica da 

intervenção pedagógica, estabelecendo a visão processual da prática em seus componentes de 

planejamento, aplicação e avaliação e, dessa maneira, numa visada construtivista, possibilita a 

emergência de uma aprendizagem significativa dos conteúdos de ensino, que estabelece 

relações não arbitrárias entre o que já fazia parte da estrutura cognitiva do aluno e o que lhe 

foi ensinado (ZABALA, 1998). 

Ainda segundo esse autor, a configuração organizacional das atividades na SD deve 

ser vista como critério para, em primeiro lugar, explicitar a concepção de ensino que 

conforma a intervenção pedagógica e, por conseguinte, orientar as modificações que se 

fizerem necessárias para consecução de uma aprendizagem significativa. Considerando esse 

critério, o autor comenta uma SD que corresponde à sequência estereotipada do modelo 

tradicional expositivo, organizada em quatro fases: 

 

a) comunicação da lição 

b) estudo individual sobre o livro didático 

c) repetição do conteúdo aprendido, sem discussão entre professor e aluno 

d) julgamento ou sanção administrativa (nota) do professor ou da professora 

 

Apesar do registro estereotipado das fases de uma aula expositiva, esse modelo serve 

como ponto de partida para, no caso da centralidade no estudo individual, ocorrer uma 

expansão dos tipos de atividade, posto que 
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[...] a identificação das fases de uma sequência didática, as atividades que a 
compõem e as relações que se estabelecem devem nos servir para 
compreender o valor educacional que têm, as razões que as justificam e a 
necessidade de introduzir mudanças ou atividades novas que a melhorem 
(ZABALA, 1998, p. 54-55). 
 
 

No que diz respeito às relações significativas dispostas nas atividades da unidade de 

ensino, o autor enumera questões que podem ser tomadas como princípios da validade e da 

flexibilidade de uma SD: os conhecimentos prévios como ponto de partida para o 

desenvolvimento da prática, a significância e funcionalidade dos novos conteúdos, o nível de 

desenvolvimento da unidade de ensino relativo a dificuldades de compreensão, a criação de 

zonas de desenvolvimento proximal, a identificação do conflito cognitivo e da atividade 

mental, uma atitude favorável para a aprendizagem, autoestima e autoconceito e o aprender a 

aprender. 

Além da SD, o autor propõe a sequência de conteúdo como outra unidade de análise 

da intervenção pedagógica. Essa unidade de análise pode ser definida como “o conjunto 

ordenado de atividades estruturadas e articuladas para a consecução de um objetivo 

educacional em relação a um conteúdo concreto” (ZABALA, 1998, p. 78). Nessa perspectiva, 

o modo de aprendizagem está articulado à tipologia dos conteúdos: factuais, conceituais, 

procedimentais e atitudinais. O autor alerta que, na composição da unidade de ensino, essa 

tipologia dever surgir associada, preservando seus traços diferenciais tão-somente como 

instrumental de análise da prática. Comentaremos, a seguir, as características tipológicas dos 

conteúdos. 

 

ENSINO/APRENDIZAGEM COM BASE NOS CONTEÚDOS FACTUAIS  

 

Por conteúdo factual compreendem-se os conhecimentos de fatos, acontecimentos, 

situações, dados e fenômenos singulares e concretos. Sua aprendizagem acontece através de 

atividades que reiteram exercícios cujo objetivo é automatizar uma determinada informação. 

Para tanto, são avaliadas as capacidades de reprodução do conhecimento, alicerçadas pela 

recordação e memória do aluno. O ensino de conteúdos factuais, portanto, segue o modelo 

expositivo da aula tradicional e do estudo individual, apoiado em exercícios de repetição 

quase sempre monótonos. Apesar da padronização da unidade de ensino, que se baseia no 

reconhecimento dos fatos, esses conteúdos são fundamentais, uma vez que fazem parte das 

experiências imediatas do aluno, porém, para evitar uma simples reprodução mecânica, as 
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situações devem aparecer relacionadas aos conceitos associados, para que ocorra a 

interpretação. 

 

Quadro 7 – SD referente a conteúdos factuais 
 

Apresentação 

• motivação: sentido das atividades 
• atitude favorável 
• conhecimentos prévios 
• quantidade de informação adequada 
• apresentação em termos de funcionamento para os 

alunos 
Compreensão dos conteúdos associados 

• significância dos conteúdos associados 
Exercitação 

• estratégias de codificação e assimilação 
Avaliação 

• inicial 
• formative 
• somativa 

          Fonte: Zabala (2008, p. 80). 

 

ENSINO/APRENDIZAGEM COM BASE NOS CONTEÚDOS CONCEITU AIS 

 

A aprendizagem de conceitos e princípios postula a necessidade de compreensão dos 

fatos a fim de interpretá-los em situações concretas. Nesse sentido, a prática educativa se 

manifesta num continuum onde o aluno, na dinâmica de elaboração e construção do conceito, 

estará percorrendo as possibilidades de ressignificação do conhecimento tendo em vista 

ampliações e aprofundamentos. As atividades de base conceitual são complexas, pois, além de 

favorecerem a compreensão do conceito, disseminam a produção de outras ideias. 

 

Quadro 8 – SD referente a conteúdos conceituais 
 

Apresentação 

• motivação: sentido das atividades 
• atitude favorável 
• conhecimentos prévios 
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• nível de abstração adequado 
• quantidade de informação adequada 
• apresentação em termos de funcionamento para os alunos 

Elaboração 

• funcionalidade de cada uma das atividades 
• atividade mental e conflito cognitivo 
• zona de desenvolvimento proximal 
• consciência do processo de elaboração 

Construção 

• conclusões 
• generalizações 
• resumo de ideias importantes 
• síntese que integra a nova informação com os 

conhecimentos anteriores 
• consciência do processo de construção 

Aplicações 

• descontextualização 
Exercitação 

• estratégias de codificação e retenção 
Avaliação 

• inicial 
• formative 
• somativa 

     Fonte: Zabala (2008, p. 80). 

 

ENSINO/APRENDIZAGEM COM BASE NOS CONTEÚDOS PROCEDIM ENTAIS 

 

Os conteúdos procedimentais é um conjunto de ações ordenadas e diretivas tendo em 

vista a consecução de um objetivo. Esses conteúdos sistematizam regras, técnicas, métodos, 

habilidades, estratégias e procedimentos os quais estabelecem diretrizes para a realização de 

ações diferentes e específicas. Para identificar os elementos singulares das ações, os 

conteúdos procedimentais agrupam-se a partir de três eixos: 1) a linha contínua 

motor/cognitivo, 2) a quantificação das ações e 3) o continuum algorítmico/heurístico. A 

localização dos conteúdos nesses eixos determina a peculiaridade da aprendizagem, no 

entanto, a rigor, a prática educativa baseada nos conteúdos procedimentais segue a 

instauração de modelos especializados nos quais a realização das ações é o marco inicial. 

Aprofundando as características do ensino/aprendizagem de estratégias e 

procedimentos, devem ser considerados os seguintes princípios que, apesar da aparente 
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obviedade, ainda não constituem elementos cristalizados na agenda da prática educativa, 

sobretudo em sua configuração tradicional: a realização das ações, a exercitação múltipla, a 

reflexão sobre a própria atividade e a aplicação em contextos diferenciados. Inscritos no 

âmbito do saber fazer, esses princípios integram o processo dinâmico de aquisição do 

conhecimento disposto na SD elaborada a partir de atividades que apresentem funcionalidade, 

modelos de desenvolvimento do conteúdo de aprendizagem, processamento gradual, prática 

guiada e determinem o trabalho independente, autônomo dos alunos. 

 

Quadro 9 – SD referente a conteúdos procedimentais 
 

Apresentação 

• motivação: sentido das atividades 
• atitude favorável 
• competência procedimental prévia 
• apresentação de modelos 

 

Compreensão 

• significalidade e funcionalidade 
• representação global do processo 
• verbalização 
• reflexão sobre as ações 

 

Processos de aplicação e exercitação 

• regulação do processo de aprendizagem 
• práticas guiadas e ajudas 
• aplicação em contextos diferenciados 
• exercitações suficientes, progressivas e ordenadas 

 

Avaliação 

• inicial 
• formativa 
• somativa 

   Fonte: Zabala (2008, p. 80). 

 

ENSINO/APRENDIZAGEM COM BASE NOS CONTEÚDOS ATITUDIN AIS 
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Os conteúdos atitudinais são compostos por um tríplice direcionamento que conforma 

valores, atitudes e normas os quais, apesar de suas especificidades, estão ancorados em 

componentes cognitivos, afetivos e contudinais. Trata-se, portanto, de conteúdos agenciadores 

da interiorização de valores, do estabelecimento de posturas mediante as situações concretas, 

da convivência com um enquadramento normativo que respalda as relações na coletividade. 

As atividades de aprendizagem dos conteúdos atitudinais, em razão da carga 

determinante do componente afetivo, devem considerar a rede de relações que se manifestam 

nas cenas de aula. A interpretação das imagens produzidas nessas relações é imprescindível 

na configuração dos valores e atitudes dos alunos posto que, a rigor, valores e atitudes são 

filtrados de modo espontâneo, daí o modo de organização das atividades ser fator decisivo na 

consecução ou não desses conteúdos. Dessa maneira, as atividades devem promover a 

participação ativa do aluno na ambiência da escola, sensiblizando-o para a organização 

normativa da instituição, e devem ser orientadas a partir das seguintes diretrizes: necessidades 

e situações reais dos alunos, conflitos revelados pelas experiências concretas dos alunos, 

reflexão crítica dessas experiências, modelos de atitudes que se queiram desenvolver e 

autonomia moral de cada aluno. 

 

Quadro 10 – SD referente a conteúdos atitudinais 
 

Apresentação 

• motivação 
• atitude favorável 
• conhecimentos prévios 

 

Proposta de modelos 

Proposta de normas 

Construção 

• análise dos fatores positivos e negativos 
• tomada de posição 
• implicação afetiva 
• compromisso explícito 

 

Aplicação 

• conduta coerente 
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Avaliação 

• inicial 
• formative 
• somativa 

Fonte: Zabala (2008, p. 80). 

 

A prática educativa conforme o modelo da tipologia dos conteúdos conceituais, 

procedimentais e atitudinais corresponde às categorias do saber, do saber fazer e do ser as 

quais explícitas na SD servem de instrumento de mensuração da intervenção pedagógica, 

possibilitando o exercício constante de revisão da prática. A seguir, mediante o modelo da 

tipologia dos conteúdos, tentaremos caracterizar de maneira mais efetiva os elementos 

constituintes da didatização do poema. 

 

SEQUÊNCIA DIDÁTICA E A DIDATIZAÇÃO DO POEMA 

 

Em linhas gerais, a intervenção pedagógica que pretendemos sistematizar no âmbito 

dos estudos literários no Ensino Médio parte de um deslocamento diretivo em relação ao 

processo ensino/aprendizagem: do modelo tradicional da aquisição de saberes apoiado em 

conteúdos factuais (as escolas literárias, nome das obras e dados biográficos dos autores) na 

aula expositiva e em atividades predominantemente reprodutoras e mecanizadas, para outra 

abordagem que se concretiza na aquisição de saberes apoiados em conteúdos conceituais e 

procedimentais (o gênero textual poema, leitura literária e produção de texto) e nas práticas do 

letramento ideológico. Esse deslocamento será operacionalizado através da SD, descrição e 

explicitação dos componentes das unidades de ensino segundo, em primeiro lugar, pela 

configuração textual/discursiva dos subgêneros soneto, poema em prosa e canção e, também, 

pelas diretrizes da prática educativa assentadas nos documentos oficiais. 

Nesses termos, o foco de nossa pesquisa é a didatização do poema e, por conseguinte, 

as variáveis epistemológicas que caracterizam a transposição didática das expressões literárias 

que, ao serem acolhidas pelo aparato escolar, se transformam em objeto e conteúdo de ensino. 

Com o intuito de precisar, de forma mais consequente, o que, de fato, entorna o processo de 

ensino/aprendizagem do poema, faremos um breve mapeamento de alguns estudos sobre os 

usos didático-pedagógicos desse gênero. 
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Lajolo (1993) discute a inadequação da leitura literária promovida pela instituição 

escolar valendo-se das contribuições das teorias literárias de base imanentistas e 

interacionistas. Ao analisar atividades de leitura propostas para o estudo do poema em um 

manual didático, a autora identifica a ênfase em elementos exteriores e secundários ao poema 

que, por sua vez, não sedimentam a interação leitor/texto, pacto fundamental que a escola 

deveria assegurar. 

A interação texto/leitor nas práticas escolarizadas da leitura literária, segundo a autora, 

torna-se um encaminhamento teórico-metodológico imprescindível para que o aluno, envolto 

em atividades de leitura centradas no significado mais amplo do texto, se manifeste sujeito de 

sua leitura, uma vez que terá condições de expandir a experiência poética situada na 

abordagem de um determinado texto para o inter-relacionamento com outros textos, ativando, 

desse modo, os conhecimentos prévios que forjam o seu cabedal de leituras e a intuição da 

quase infinita interpretabilidade da linguagem de que os textos são constituídos (LAJOLO, 

1993, p. 51). 

A construção da imagem do aluno como sujeito de sua leitura pode ser viabilizada pela 

transposição de aspectos da teoria literária, basicamente as estratégias de análise e 

interpretação do texto, como indicativos para montagem das atividades de leitura. A autora 

comenta a contribuição das teorias da imanência, no caso, os princípios da função poética 

formulados pelos estudos de Roman Jakobson que, ao identificar arranjos específicos das 

estruturas linguísticas responsáveis pela literariedade e reconhecer a inscrição histórica da 

poeticidade, fornecem as bases para teorias que concebam a literatura como interação entre 

texto, leitor e práticas de leitura. Para a percepção e reconhecimento da literariedade, é 

necessário que texto e leitor conjuguem a mesma esfera da cultura onde determinados usos da 

língua constituem a tradição literária da comunidade que comporta o poema e o leitor. 

Nesse sentido, os contributos das teorias de cunho formalista são necessários para 

sistematização das práticas de leitura desenvolvidas na escola, pois evidenciam aspectos 

relevantes da escrita literária que devem funcionar como ponto de partida para elaboração de 

atividades as quais direcionem o aluno para uma verticalização dos significados do texto. 

Martins (2006), em artigo que problematiza o ensino de literatura no Ensino Médio, 

inicia sua reflexão a partir de uma constatação por demais pertinente: o desafio patente nas 

discussões em torno da escolarização da literatura é fornecer subsídios teóricos e 

metodológicos para auxiliar a prática pedagógica dos professores. Como enfretamento a tal 

desafio, a autora descreve um modelo de didatização de um poema de Manuel Bandeira – 

Poema tirado de uma notícia de jornal. Numa abordagem plural do texto literário cujo 
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objetivo é desenvolver no aluno uma concepção do fenômeno literário como prática social e 

cultural, o modelo aplicado ao poema articula categorias teóricas dos estudos literários e da 

educação - intertextualidade, interdisciplinaridade, transversalidade e intersemiose – para 

revisar, numa postura crítica, a tônica fragmentária dos conteúdos curriculares. De maneira 

topificada, apresentaremos o modelo proposto pela autora, excetuando os referenciais 

metalinguísticos e destacando as atividades propostas. 

 

 
Sobre a noção de intertextualidade – atividades propostas 
 
1) Realizar uma leitura intertextual do poema, considerando as relações 
dialógicas entre o texto de Manuel Bandeira e o Poema do jornal, de Carlos 
Drummond de Andrade; e 
2) Estabelecer relações entre o poema em estudo e textos não literários 
(notícias de jornais), focalizando as semelhanças (tema abordado) e 
diferenças (forma, ritmo poético, recursos estilísticos, discursivos etc.) entre 
outros. 
 
Sobre a noção de interdisciplinaridade- atividades propostas 
 
1) Abordar as relações entre literatura brasileira (contextualizando as 
características modernas do texto, articulando o texto ao contexto em que foi 
produzido) e língua portuguesa, sem utilizar o texto como pretexto para 
análises gramaticais. Observar o estiolo, a concisão do texto, a estrutura 
relacionada à temática abordada, a coerência, o ritmo poético, o caráter 
narrativo do texto, o hibridismo dos gêneros literários, etc; e 
2) Enfatizar o estudo do texto literário, com base nas contribuições de 
diversas disciplinas: história, geografia, sociologia etc. Assim sendo: 
a) focalizar o processo de marginalização social do indivíduo que mora na 
periferia (“morro da Babilônia, num barracão sem número”), em um lugar 
qualquer sem identificação; 
b) considerar aspectos da geografia, identificar os espaços (morro da 
Babilônia, bar, barracão, lagoa Rodrigo de Freitas), observando a questão 
ambiental, além de enfatizar o espaço social uma vez que o personagem não 
tem um sobrenome (João Gostoso), o que ratifica a sua falta de identidade 
enquanto cidadão que vive em condições precárias, sem emprego 
reconhecido (“carregador de feira livre”), sem condições dignas de vida. 
 
Sobre a noção de intersemiose – atividades propostas 
 
1) Considerar o diálogo entre literatura e outras artes (pintura, música, 
fotografia etc.), reconhecendo a diversidade de linguagens e códigos. 
Analisar o texto de Manuel Bandeira, relacionando-o a fotografias, pinturas 
e músicas direcionadas ao tema abordado no poema. 
 
Sobre a noção de transversalidade – atividades propostas 
 
1) Na análise do poema, podem ser enfatizados os seguintes temas 
transversais; 
a) ética: o suicídio de João Gostoso envolve princípios éticos e religiosos 
que podem ser abordados pelo professor com os alunos; 
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b) saúde: as condições de vida de João Gostoso, habitante da periferia, no 
morro da Babilônia, sem saneamento básico, espaço distante dos postos de 
saúde. Focalizar o ato de João Gostoso beber, talvez como forma de fugir da 
realidade, buscando, na bebida, um refúgio. Essa discussão envolveria um 
debate mais amplo sobre as drogas; 
c) meio ambiente: a degradação do espaço socioambiental, a poluição da 
lagoa Rodrigo de Freitas, a moradia na zona urbana de maior prestígio 
versus a habitação nos morros e periferia; 
d) trabalho e consumo: destacar a condição de João Gostoso como 
“carregador de feira livre”, considerando o direito de todo cidadão ao 
trabalho socialmente reconhecido, com carteira assinada. Debater sobre 
empregos de maior prestígio e aqueles de menor prestígio, discutindo o 
preconceito social em função do trabalho que cada um desempenha na 
sociedade (MARTINS, 2006, p. 88-89). 
 
 
 

As considerações acerca da didatização do texto literário, recortando o gênero textual 

poema, nos estudos supracitados, apontam para evidenciar a exigência de aportes teóricos e 

metodológicos que legitimem o processo ensino/aprendizagem da literatura na educação 

básica. De imediato, tal exigência é inequívoca. Todavia, uma análise consistente da visão 

processual da prática educativa de literatura, ou seja, as etapas de planejamento, aplicação e 

avaliação, não raro, identifica lacunas irremediáveis que, do nosso ponto de vista, produzem a 

situação agônica na qual se encontra o estudo do poema nas cenas de aula do Ensino Médio, 

quando, de fato, ele acontece. 

Um dos espaços lacunares situados nas práticas escolarizadas da leitura do poema 

corresponde à imprecisão, posto que não se torna explícito, dos encaminhamentos teóricos e 

metodológicos subsidiários da prática. De modo geral, o que costuma ser estabelecida é a 

diluição do componente afetivo na aprendizagem dos conteúdos atitudinais, talvez pela 

própria configuração textual/discursiva do poema, que potencializa as dimensões simbólicas e 

imaginárias da língua e da linguagem e que, por isso, é geradora dos sentidos múltiplos do 

texto mediante protocolos de leitura postos em funcionamento pela interação texto/leitor. 

Mesmo em face do composto enigmático e transcendental do poema, caudatário da 

generalização metafórica de que o ato de ler é viajar com as palavras, a enunciação literária 

em sala de aula atualiza sujeitos sociais e da cultura, circunscritos a temporalidades e 

espacialidades regidas por mecanismos institucionais que advogam habilidades e 

competências a serem adquiridas. Como reconhece Lajolo (1993, p. 14), “a prática de leitura 

patrocinada pela escola é dirigida, planejada, limitada no tempo e no espaço”. 

Esse postulado metodológico nem sempre é considerado. Em razão disso, o que se 

instaura é um descompasso tensionado pelo apagamento das diferenças substanciais entre o 
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letramento literário na escola e o letramento literário levado a cabo nas outras esferas sociais. 

Cosson (2006, p. 26) identifica esse descompasso nos seguintes termos: 

 
 
Não é possível aceitar que a simples atividade da leitura seja considerada a 
atividade escolar de leitura literária. Na verdade, apenas ler é a face mais 
visível da resistência ao processo de letramento literário na escola. Por trás 
dele encontram-se pressuposições sobre leitura e literatura que, por 
pertecerem ao senso comum, não são sequer verbalizadas. Daí a pergunta 
honesta e o estranhamento quando se coloca a necessidade de se ir além da 
simples leitura do texto literário quando se deseja promover o letramento 
literário. 
 
 

 
As pressuposições sobre leitura e literatura as quais o autor se refere são, na verdade, 

crenças apoiadas em generalizações que desconsideram o tratamento específico dado às 

expressões literárias no processo de escolarização. As pressuposições discutidas pelo autor 

são as seguintes: os livros falam por si mesmos ao leitor, ler é um ato solitário, a 

impossibilidade de expressarmos o que sentimos na leitura dos textos literários e, por fim, a 

análise literária destrói a magia e a beleza da obra ao revelar seus mecanismos de construção. 

A seguir, descrevemos as peculiaridades dessas crenças. 

Na afirmação de que os livros falam por si mesmos ao leitor, como em todas as outras 

pressuposições, está implícita a desfuncionalidade da escola como agência mediadora da 

especulação crítica sobre o objeto literário. No âmbito da leitura, segundo o autor, o contato 

entre leitor e texto realizado fora da escola está, a rigor, marcado pelos mecanismos de 

interpretação formalizados no processo de ensino/aprendizagem e, em razão disso, a condição 

autotélica da obra literária não se sustenta, pois, no ato da leitura, o leitor recupera 

procedimentos internalizados na prática educativa. Ademais, torna-se oportuno elucidar que a 

leitura realizada na escola não objetiva apenas a fruição do texto em sua dimensão de 

entretenimento, mas situa-o também no quadro dos saberes, do conhecimento. Desse modo, 

os fatores que integram o ensino/aprendizagem da literatura, antes de forjarem entraves à 

recepção do aluno, priorizam a leitura individual como requisito básico da promoção do 

letramento. 

A segunda pressuposição parte da condição solitária suposta no ato da leitura que, por 

sua vez, dispensaria a mediação da prática educativa. Novamente, ocorre uma distorção 

restritiva quanto aos significados da leitura literária. O gesto corporal situado no espaço que 

projeta a imagem da leitura solitária não autoriza conceber a recepção do aluno de maneira 

intransitiva. Ao contrário, a interação leitor/texto produz o movimento dialógico no qual 
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escritor e leitor elaboram compartilhamentos de visões acerca da sociedade onde vivem suas 

experiências. Assim sendo,“ bom leitor, portanto, é aquele que agencia com os textos os 

sentidos do mundo, compreendendo que a leitura é um concerto de muitas vozes e nunca um 

monólogo. Por isso, o ato físico de ler pode até ser solitário, mas nunca deixa de ser solidário” 

(COSSON, 2006, p. 27). 

Outra ideia que circula é a da impossibilidade de verbalização do que foi sentido ou 

compreendido na leitura literária. Desse ponto de vista, o ato de ler literatura seria uma 

experiência mística que redundaria em sua intraduzibilidade. O autor contra-argumenta 

salientando que, sob esse prisma, o que está sendo posto em dúvida é a própria funcionalidade 

da linguagem como capacidade humana  para transmitir experiências diversas. Outrossim, 

transmitir com palavras os sentidos oriundos das palavras é, de fato, uma operação lógica. 

Por fim, a análise literária apregoada na escola desvelaria a magia e a beleza do texto, 

objeto aurático e contemplativo. Para o autor, tal pressuposto, além de ratificar a sacralidade 

do texto literário, distanciando-o, portanto, das respostas do leitor no processo de 

comunicação, refuta a ideia de que, como todas as outras práticas culturais, a leitura literária 

também deve ser ensinada sobretudo porque 

 
 
Longe de destruir a magia das obras, a análise literária, quando bem 
realizada, permite que o leitor compreenda melhor essa magia e a penetre 
com maior intensidade. 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 elimina seu poder, antes o fortalece porque estará apoiado no 
conhecimento que ilumina e não na ignorância (COSSON, 2006, p. 29). 
 
 
 

As pressuposições criticadas pelo autor, como se constata, são entraves ao letramento 

literário na escola, dentre outras razões, por excluir a experiência do aluno com a literatura do 

processo de ensino/aprendizagem, mais precisamente da aprendizagem dos conteúdos 

procedimentais. Conforme Zabala (1998), a aprendizagem de um procedimento, no caso a 

leitura literária, exige a reflexão sobre os fundamentos dessa prática com o fito de que a 

mesma se torne mais significativa, daí a necessidade do reconhecimento da base teórica e de 

suas funções de uso. Nas considerações do autor, 

 
 
Não se trata apenas de conhecer o marco teórico, o nível de reflexão, como é 
preciso fazer esta reflexão sobre a própria atuação. Isto supõe exercitar-se, 
mas com o melhor suporte reflexivo, que permita analisar nossos atos e, 
portanto, melhorá-los. Assim, pois, é preciso ter um conhecimento 
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significativo dos conteúdos conceituais associados ao procedimental que se 
exercita ou aplica (ZABALA, 1998, p. 45-46). 

 
 
 

Outra referência acerca da didatização do poema no Ensino Médio está nos estudos de 

Alves (2001, 2006, 2007, 2008, 2010, 2012). Para esse autor, cujas reflexões estão ancoradas 

na prática educativa em sala de aula, garantindo-lhes, portanto, valor empírico essencial tanto 

para detectar questões problemáticas como para sugerir encaminhamentos consistentes, o 

estudo do poema deve partir de um princípio teórico-metodológico nuclear: a experiência 

efetiva de leitura do texto em sala de aula, de maneira prazerosa e significativa. A modulação 

caracterizadora da leitura literária, fundamentalmente, consiste em fornecer um acervo de 

obras através do qual o aluno se reconheça como sujeito histórico, social e cultural e, nessa 

dinâmica de interação, seja capaz de atribuir sentidos ao texto. A escolha dos textos a serem 

trabalhados, por conseguinte, deve apontar para as realidades vivenciadas pelo aluno, 

estabelecendo vínculos entre literatura e vida e assim, segundo o autor, 

 
 
a leitura pode render e os alunos vão perceber que de fato a literatura está, o 
tempo todo falando de nosso cotidiano, de nossos medos, de nossas, de nossa 
alegrias, desencantos e tantos sentimentos e sensações bem humanas. É 
dentro desta perspectiva que entendo o “prazer de ler”: só há prazer quando 
há descoberta de sentidos e só há descoberta de sentidos quando somos 
capazes, diante da obra, de nos irritarmos, nos incomodarmos, enfim, 
ficarmos inquietos (ALVES, 2001, p. 22). 
 
 
 

De posse dessa orientação teórico-metodológica, o autor desenvolve algumas 

possibilidades de trabalho com o poema em sala de aula. Apresentaremos a seguir algumas 

dessas possibilidades. 

 

 

1) Realização oral do poema 

 

 

O autor defende que a leitura oral do poema em sala de aula, desde que se constitua 

como uma prática cotidiana, um hábito recorrente, é um procedimento metodológico que pode 

contribuir para a formação de leitores de poesia devido à própria natureza desse gênero, 

unidade sonora e rítmica. Vejamos este depoimento do autor: 
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Quantas vezes, na experiência cotidiana da leitura de poemas em sala de 
aula, não somos surpreendidos com depoimentos de alunos que passaram a 
gostar de poesia depois de terem realizado várias audições de diversos 
poemas. E, a partir daí, muitos vão se tornando leitores de poesia. Diferentes 
e repetidas leituras orais em sala de aula podem ajudar o leitor a encontrar, 
além do tom adequado, o andamento mais preciso que poderá detonar a 
percepção do “sentimento” que o poema comunica (ALVES, 2008, p. 25).  
 

 

Embora polêmica, pois não consensual entre teóricos e críticos literários, a leitura do 

poema em voz alta, conforme adverte o autor, manifesta um dispositivo de percepção 

referente aos valores materiais do signo linguístico que presentificados pela voz do professor 

ou do aluno conduzem ao deciframento da emoção e da beleza do texto poético. 

 

 

2) Organização de antologias 

 

 

Segundo o autor, a produção de antologias poéticas em sala de aula surgiu mediante a 

seguinte necessidade: o acesso a poemas adequados ao leitor jovem. Conjugando valor 

estético e estágio psicológico do aluno, a confecção de antologias gera “um sentido coletivo 

de trabalho e recepção facilitada” (ALVES, 2007, p. 39) entre professor e alunos. Sob a forma 

de relato de experiência, o autor descreve sumariamente direcionamentos de leitura realizados 

pelos alunos os quais consideramos oportuno frisar aqui. De modo geral, o objetivo das aulas 

a partir do suporte didático das antologias era a descoberta do prazer de ler poemas. Para 

tanto, a motivação inicial residia na experiência íntima e particular da leitura que, em função 

da série em curso, era atualizada em sala de aula através do debate e do depoimento pessoal a 

respeito de cada poema. Outros elementos importantes na didatização do poema referidos pelo 

autor tratam-se da definição de um horário específico para a atividade de leitura e também, às 

vezes, o fato de a leitura ocorrer para além do espaço geográfico da sala de aula e ocupar 

outros lugares da ambiência física da escola, por exemplo, o pátio. Outrossim vale ressaltar o 

distanciamento da imagem tradicional do leitor estático perante o objeto de leitura, pois os 

alunos assumiam outras posturas corporais, por exemplo, liam deitados no chão ou em 

movimento. 
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3) Pequenas montagens 

 

 

Reiterando o propósito na formação de leitores de poesia, o autor evoca a aproximação 

entre teatro e literatura como possibilidade para o desenvolvimento significativo e prazeroso 

da leitura literária: 

 

 
Montagens teatrais mais longas ou pequenas encenações possibilitam um 
corpo-a-corpo com o poema, com a experiência de interpretação adequada 
que pede inúmeras leituras e releituras individuais afora os ensaios coletivos. 
Normalmente, alunos que participam desse tipo de atividade têm mais 
possibilidades de se tornarem leitores de poesia mais assíduos (ALVES, 
2007, p. 43). 
 

 

Nessa perspectiva, a exploração dos recursos da linguagem teatral na convivência com 

o texto poético demanda uma espécie de corporificação no leitor dos estados afetivos oriundos 

da poesia: emoção, sentimento e subjetividade. 

 

 

4) Núcleos temáticos 

 

 

Outra abordagem do poema sugerida pelo autor consiste no trabalho com 

agrupamentos de poemas que possuam similaridades quanto ao campo temático. No âmbito 

do Ensino Médio, o autor salienta a necessidade da discussão sobre elementos da linguagem 

poética, peculiaridades estilísticas de um determinado poeta, a visão de mundo representada 

no texto e a análise de possíveis influências entre os autores. Para exemplificar essa 

abordagem, o autor relata uma experiência realizada a partir de um módulo cujo tema era a 

metalinguagem na poesia moderna. Selecionados os poemas e definido o suporte teórico, no 

caso, o estudo de Roman Jakobson sobre a função metalinguística, os textos foram estudados 

conforme os seguintes procedimentos: a) análise da concepção de poesia em cada autor, b) 

identificação de proximidades ideológicas e distanciamentos entre os autores, e c) observação 

sobre a existência ou não de afinidades estilísticas entre os poetas. Nessa abordagem de cunho 

analítico, o autor constata a necessidade de considerar a experiência de leitura do aluno, ou 

seja, os conhecimentos prévios a respeito dos modos da representação literária. 
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5) O debate 

 

 

Com o fito de caracterizar o debate como procedimento didático indispensável em sala 

de aula, o autor descreve uma cena de leitura por demais significativa para o processo de 

didatização do poema: 

 
 

O contato solitário com o poema em sala de aula (e em casa) tem valor 
didático insubstituível. É hora de, embora nem tão consciente, o aluno 
assustar-se com determinadas imagens, sonhar com uma descrição, 
emocionar-se com uma experiência revelada no texto. Muitas vezes, uma 
palavra gera, na leitura individual, uma reflexão ou a descoberta de algo que 
estava escondido em sua interioridade. Há um lugar na experiência de leitura 
literária dificilmente mensurável (ALVES, 2007, p. 78). 
 
 

O debate em sala de aula resgata as descobertas do exercício da leitura individual e faz 

com que o aluno exponha, abstraído das coerções valorativas do processo 

ensino/aprendizagem, seu modo de recepção do poema. Nessa dimensão, o debate é um 

instrumento democrático e pode ser realizado, segundo o autor, de duas maneiras: a) a 

discussão de uma obra, um tema, um acontecimento mediante orientação material adequada e 

incentivo À pesquisa, e b) os direcionamentos possíveis no momento de realização do debate, 

os rumos dado à atividade conforme a participação dos alunos. Naturalmente, caberá ao 

professor a função de mediador da atividade. 

 

 

6) Com o livro em sala de aula 

 

 

Para o estudo de um livro de poemas, o autor enumera algumas sugestões práticas: 

 

1º) A leitura prévia realizada pelo professor 

 

Momento fundador da didatização do texto literário, a experiência de leitura do 

professor é fundamental uma vez que ratifica sua condição de leitor literário: 
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A leitura do professor, seu exercício de descoberta da poesia, pode ( e deve) 
ser alegre e prazeroso. Necessitamos trazer a poesia para o nosso cotidiano – 
sentar na rede e ficar relendo aquele poema que mais nos encantou, voltar 
àqueles versos que mais nos tocaram ou que desafiam a nossa inteligência. 
[...] Fazer da leitura do poema, nesta fase inicial, uma experiência 
significativa. Não ser, jamais, imediatista com o texto poético (ALVES, 
2007, p. 81). 
 

 

2º) Apresentação do objeto livro em sala de aula 

 

 

 Nessa fase, o professor deverá criar uma ambiência instigadora (sedutora) para a 

leitura do texto, por exemplo, formular perguntas para os alunos, considerando as temáticas 

representadas nos poemas. 

 

 

3º) A leitura efetiva em sala de aula 

 

 

 O trabalho com os poemas em sala de aula terá como princípio a leitura efetiva dos 

textos, convocando a participação do aluno (ler o poema em voz alta, posicionar-se). 

Aprofundando a leitura, o professor comentará elementos referentes à textualidade dos 

poemas: ritmos, pontuação, genericidade e outros. 

 

4º) Desdobramentos possíveis da experiência de leitura 

 

 O autor sugere, para além do espaço físico da sala de aula, algumas acões que 

propiciem um maior envolvimento dos alunos: entrevista com o autor do livro, exposição de 

poemas, pequenas montagens teatrais. 

 

 

5º) A avaliação 
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 No processo de avaliação da leitura, o autor descarta os procedimentos tradicionais: 

prova, interpretação de texto e outros. Caso seja necessária uma avaliação, ela deverá ser feita 

a partir das atividades realizadas. 

 

4.2 TRÍADE MATRICIAL PARA O ESTUDO DO POEMA II 

 

 As proposições didático-pedagógicas, conforme vimos problematizando ao longo de 

nosso trabalho, seguem direcionamentos teóricos e metodológicos que aglutinam, numa 

visada multidisciplinar, áreas de conhecimento diversas: estudos literários, linguística 

aplicada (estudos de letramento e de gêneros) e didática do ensino de língua materna. Estas 

proposições concretizadas na forma de sequências didáticas (SD), da maneira como 

construídas aqui, apresentam certas especifidades que passaremos, então, a descrevê-las. 

 Do nosso ponto de vista, a SD consiste num exercício de criação intelectual, elemento 

fundamental para o letramento literário na escola. Assim sendo, a atitude do professor frente 

ao seu objeto de trabalho, antes de reproduzir a compreensão de outrem – a autoria do livro 

didático, por exemplo – adquire importância, uma vez que se transforma numa prática de 

letramento, de intervenção social no tempo e espaço escolares. De fato, o processo de 

didatização do texto (delimitação de objetivos, escolha do texto, depreensão dos conteúdos de 

ensino, seleção dos procedimentos e das atividades) quando mediado pelo professor deverá 

garantir, na execução dinâmica e imprevisível das cenas de aula, as condições necessárias 

para que a interlocução entre o texto e o aluno resulte num ensino significativo: 

 
 
Somente quando se ensina o aluno a perceber esse objeto que é o texto em 
toda sua beleza e complexidade, isto é, como está estruturado, como produz 
sentidos, quantos significados podem ser aí sucessivamente revelados,ou 
seja, somente quando são mostrados ao aluno modos de se envolver com 
esse objeto, mobilizando os seus saberes , memórias, sentimentos para, 
assim, compreendê-lo, há ensino da leitura. O papel da escola nesse processo 
é o de fornecer um conjunto de instrumentos e de estratégias para o aluno 
realizar esse trabalho de forma progressivamente autônoma (KLEIMAN, 
2005, p. 22). 
 
 

 Tal e qual os modos de recepção do aluno, o professor deverá ativar também saberes, 

memórias, sentimentos, primeiramente, na condição de leitor literário; num segundo 

momento, na posição institucional de mediador da prática educativa, estabelecendo um 
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cenário dialógico no qual são projetadas a sua compreensão do texto como também a 

compreensão do aluno.  

Quanto ao corpus da pesquisa, a idéia de tríade matricial para o estudo do poema 

incorpora um dos direcionamentos metodológicos centrais do nosso trabalho, ou seja, o 

deslocamento do modelo cristalizado do ensino de literatura no Ensino Médio, focado na 

historiografia da literatura brasileira, para outra perspectiva que assume como objeto e 

conteúdo de ensino os subgêneros – soneto, poema em prosa e canção (letra de música). As 

sequências didáticas descrevem esse deslocamento de modo propositivo. Nesse sentido, o 

direcionamento matricial sugere em termos de paradigma: a) a forma soneto para o estudo das 

escritas poéticas da tradição, das formas fixas da expressão literária; b) a forma poema em 

prosa recobre os momentos de ruptura; e c) a forma canção instaura o hibridismo das 

linguagens, a verbal e a musical. 

Para a consecução das atividades, apoiamo-nos nos procedimentos de ensino 

formalizados por Carlini (2004): apresentação do grupo, aula expositiva, debate, 

dramatização, ensino com pesquisa, ensino por projetos, estudo de caso, estudo dirigido, 

estudo do meio, seminário, solução de problemas e trabalho em 

Na elaboração da SD, foram contempladas as práticas de linguagem que orientam a 

escolarização no Ensino Médio, conforme estudos na área do ensino de língua materna 

(GERALDI, 2002; ANTUNES, 2003; BUNZEN; MENDONÇA, 2006; MARCUSCHI, 2008; 

OLIVEIRA, 2010; SANTOS; RICHE; TEIXEIRA, 2012). As competências comunicativas do 

aluno, portanto, estão apoiadas, a saber: na leitura , na produção textual, na análise 

linguística e na oralidade. Seguindo tal orientação, as unidades de ensino propostas 

apresentam atividades nas quais essas práticas estão presentificadas, abordando o poema no 

âmbito da língua, do texto e do discurso, ressignificando-o em face do conhecimento 

escolarizado das manifestações literárias. 

 Para a consecução das atividades, apoiamo-nos nos procedimentos de ensino 

formalizados por Carlini (2004): apresentação do grupo, aula expositiva, debate, 

dramatização, ensino com pesquisa, ensino por projetos, estudo de caso, estudo dirigido, 

estudo do meio, seminário, solução de problemas e trabalho em grupos. Em virtude de que 

“cada procedimento deve ser selecionado em função dos objetivos e conteúdos de ensino que 

o professor pretende realizar, considerando especificamente o grupo de alunos e o momento 

do processo ensino-aprendizagem (CARLINI, 2004, p. 28),” a seleção dos procedimentos de 

ensino orientou-se pela diversidade, estabelecendo nexos cada vez mais próximos com o 

nosso objeto de ensino que, em função de sua própria configuração textual e discursiva 
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possibilita um horizonte de expectativas mais denso e,assim, mais criativo e poético na 

recepção do aluno. A escolha dos procedimentos, desse modo, tentou traduzir essa marca do 

poema. 

 Por fim, as SD estruturam-se mediante os elementos compósitos das unidades de 

ensino, a saber: 

 

• Objetivo geral 

• Prática de linguagem 

• Procedimento de ensino 

• Recurso didático 

• Competências 

• Descrição das atividades 

• Notações pedagógicas 

  

 Devemos reiterar o caráter propositivo das SD. Nesse sentido, é importante salientar 

que, antes de um modelo estável, tautológico e acrítico de intervenção no processo ensino-

aprendizagem, as proposições aqui descritas devem ser utilizadas pelo professor como uma 

espécie de roteiro sempre flexível em conformidade às situações concretas: as condições  

mínimas para realização das atividades (recursos didáticos), a disposição política e humana 

dos atores sociais envolvidos, o aprimoramento constante dos aspectos teóricos e 

metodológicos e, sobretudo, a necessidade urgente, em nosso país, de concebermos a presença 

da literatura na escola como fundação e interlocução de lugares de fala diversos (dos sujeitos, 

da história e da cultura). As unidades de ensino da SD aqui construídas têm por fito legitimar 

tais lugares. 

 

4.2.1 A sátira do soneto em Gregório de Matos 

 

1) O subgênero, o texto: soneto 

 

CONTEMPLADO NAS COUSAS DO MUNDO DESDE O SEU RETIRO, LHE ATIRA 

COM O SEU APAGE, COMO QUEM A NADO ESCAPOU DA TORMENTA 
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Neste mundo é mais rico, o que mais rapa: 

Quem mais limpo se faz, tem mais carepa: 

Com sua língua ao nobre o vil decepa: 

O velhaco maior sempre tem capa. 

 

Mostra o patife da nobreza o mapa: 

Quem tem mão de agarrar, ligeiro trepa: 

Quem menos falar pode mais, increpa: 

Quem dinheiro tiver, poder ser Papa. 

 

A flor baixa se inculpa por Tulipa: 

Bengala hoje na mão, ontem garlopa: 

Mais isento se mostra o que mais chupa. 

 

Para a tropa do trapo vazo a tripa. 

E mais não digo, porque a Musa topa 

Em apa, epa, ipa, opa, upa. 

 

2) A escolha do texto 

 

 A motivação inicial para a seleção do poema de Gregório de Matos partiu de 

especulações a respeito da inscrição sócio-histórica do discurso literário. Nessa perspectiva, 

baseamo-nos em duas proposições para o letramento literário no Ensino Médio desenvolvidas 

por Cosson (2006): a contextualização histórica e a contextualização presentificadora. 

 A contextualização histórica recupera as condições de produção do texto, no entanto, o 

que se pretende verificar, no processo de ensino-aprendizagem, afasta-se da hipótese 

reducionista da linearidade sucessiva de eventos históricos, e, como direcionamento 

metodológico, “se deve buscar a dimensão histórica que toda obra literária possui, seja como 

representação, seja como produção, seja de ambas as formas” (COSSON, 2006, p. 87). A 

dimensão histórica da obra literária, em situação de ensino e considerando os interesses dos 

alunos, pode enveredar por aspectos biográficos do autor – contextualização biográfica –  e, 

ainda, pelas condições de publicação da obra em um dado momento histórico – 

contextualização editorial. A contextualização presentificadora, por seu turno, também 

instaura  movimentos de compreensão da obra literária em sua inscrição sócio-histórica no 
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sentido de estabelecer correspondências entre a obra e o presente da leitura. Para Cosson 

(2006, p. 87), na presentificação da obra, “o aluno é convidado a encontrar no seu mundo 

social elementos  de identidade com a obra lida, mostrando assim a atualidade do texto”. O 

autor adverte, porém, que a aproximação entre o mundo social do aluno e o texto, caso seja 

feita de maneira superficial, pode descaracterizar a realidade histórica da obra, quando, por 

exemplo, são montadas relações de semelhança exclusivamente referenciais entre o universo 

representado no texto  e as vivências concretas da realidade do aluno. 

 Como podemos denotar, a inscrição sócio-histórica do discurso literário como objeto 

de ensino, em linhas gerais, recupera a historicidade das manifestações literárias, indiciando, 

para o aluno, entradas possíveis para a compreensão do texto. 

 Outro motivo para seleção do soneto gregoriano refere-se ao conteúdo representado no 

poema. Ao satirizar tipos sociais da vida baiana, numa espécie de crônica rítmica 

acentuadamente sarcástica e galhofeira, a expressão lírica afasta-se de um certo lugar 

 comum que identifica as escritas poéticas como exacerbações subjetivistas e 

sentimentais. Desse modo, o discurso literário, para o aluno, toma uma dimensão de 

coletividade em detrimento dos apelos românticos frequentes na tradição poética. 

 Esse aspecto do poema incrementa a prática educativa no que diz respeito ao 

desenvolvimento de atividades no âmbito dos conteúdos atitudinais. Como já salientado 

anteriormente, a aprendizagem de conteúdos atitudinais requer atenção mais acurada tendo 

em vista a presença marcante do componente afetivo nas atividades de sala de aula, e, em 

virtude da própria configuração genérica do poema, que solicita de modo imperativo a fala do 

aluno no processo de interlocução, a consecução de valores, de atitudes, de normas torna-se 

complexa, sobretudo, quando o mundo representado no texto tematiza estados interiores da 

condição humana. 

 No soneto gregoriano selecionado, os conteúdos atitudinais, por exemplo, a valoração 

de posturas éticas quanto às relações sociais, podem ser evidenciados de maneira localizada, 

tanto em função da temática representada quanto na possibilidade mais concreta de o aluno 

filtrar essas posturas éticas, sem o constrangimento, na situação coletiva da sala de aula, de 

revelar aspectos de sua intimidade caso o poema tratasse de temas ligados à subjetividade. 

 De fato, as relações entre conteúdos atitudinais e a expressão literária nas situações de 

ensino ainda não estão devidamente elucidadas. Amiúde um dos aspectos dessas relações, 

incorporado pelo discurso pedagógico, recai sobre a elaboração de atividades que promovam 

a sensibilização do aluno para com o texto literário, fundamentalmente, o gênero textual 
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poema. Do nosso ponto de vista, torna-se necessário uma ponderação a respeito do teor 

semântico adjunto à ideia de sensibilização. 

 Ao entendermos que, no processo de ensino e de aprendizagem, o texto literário é 

deslocado da esfera de atividades artísticas, e assume um lugar na esfera de atividades 

escolares, a sensibilização, conforme o aparato da prática educativa, diz respeito a realidades 

da língua e da linguagem, inscritas num entorno sócio-histórico e posto a movimentar-se, no 

processo da leitura, segundo conhecimentos prévios e experiências as mais diversas de 

sujeitos também históricos, situados culturalmente. Assim sendo, sensibilizar-se com a leitura 

de um soneto, por exemplo, significa, para o aluno, o reconhecimento de formas escriturais 

padronizadas forjadas no âmbito das culturas letradas mediante o registro expressivo poético 

de uma tradição. Ler um soneto significa também compreender a situação de produção dos 

textos que assumem esse padrão expressivo. Ler um soneto significa ainda fundar 

interlocuções entre os partícipes do ato da comunicação literária  

 

3) Conteúdos de ensino 

 

1º) O plano de texto (A estrutura composicional do soneto) 

 

 O subgênero soneto, segundo Adam (2008), apresenta um plano de texto 

convencional, ou seja, trata-se de uma forma literária fixa cuja estrutura composicional está 

cristalizada historicamente, e disponível “no sistema de conhecimentos dos grupos sociais” e 

permite “construir (na produção) e reconstruir (na leitura ou na escuta) a organização global 

de um texto, prescrita por um gênero” (ADAM, 2008, p. 256). 

 Nessa perspectiva, a organização global do soneto gregoriano será recuperada através 

de recursos expressivos da linguagem os quais remontam às formas tradicionais regulares de 

composição do gênero textual poema. Num processo descritivo da microestrutura do soneto, 

identificamos os seguintes eventos de linguagem: a organização gráfico-visual, a noção de 

verso e a tessitura sonora, que é construída, marcadamente, pela disposição das rimas no 

texto. 

 A organização gráfico-visual do poema remete à caracterização e ao reconhecimento 

do subgênero soneto. A disposição das linhas, agrupadas simetricamente, em 4 blocos – dois 

quartetos e dois tercetos – intercalados por espaços em branco, já anunciam determinada 

especificidade no uso da linguagem, isto é, o uso estético. Convém assinalar que tal uso 
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estético ainda hoje funciona como organização prototípica daquilo que os grupos sociais 

reconhecem como escrita poética. Em situação de ensino, portanto, no processo de 

interação/interlocução com as formas expressivas da literatura, o aluno terá condições de 

perceber que: 

 a) os gêneros textuais produzidos na esfera da atividade artística são conformados a 

certos dispositivos normatizadores de textualidade; 

 b) as prescrições na produção desses gêneros, no caso, o soneto, ajustam-se à 

instituição literária, segundo determinantes históricos, sociais e culturais; e 

 c) as escritas poéticas estabelecem vínculos notórios com as práticas sociais dos 

sujeitos. 

 Estabelecendo relações entre a organização gráfico-visual e a produção de sentido do 

poema, descreveremos, então, a progressão temática do soneto gregoriano que o divide em 

duas unidades de sentido. 

 Na primeira unidade, no primeiro quarteto, a marca enunciativa espacial “neste 

mundo” estabelece a localização das cenas sociais representadas no texto. Por um lado, 

evocando a situação de produção, tal espaço refere-se a cidade de Salvador, no século XVII, 

lugar onde viveu o poeta Gregório de Matos e matéria constante de sua obra poética. Por 

outro lado, na contextualização presentificadora, instaurada no processo de leitura em sala de 

aula, e considerando a enunciação diferida própria do texto literário, a marca enunciativa 

“neste mundo” passa a designar a comunidade onde o aluno interlocutor manifesta suas 

impressões e julgamentos sobre as realidades sociais vividas.  

 Situado o espaço da enunciação, uma voz, ainda não corporificada textualmente, 

descreve e qualifica atitudes e comportamentos regidos por infrações aos códigos ético e 

moral: 

 

Neste mundo é mais rico o que mais rapa: 

Quem mais limpo se faz, tem mais carepa: 

Com sua língua ao nobre o vil decepa: 

O velhaco maior sempre tem capa. 

 

 Simultâneo à descrição e à caracterização de posturas sociais transgressoras, observa-

se uma regularidade na organização sintático-semântica do poema, que se alastra, como 

veremos mais adiante, nas estrofes posteriores, no segundo quarteto e no primeiro terceto. 

 Sintaticamente, constatamos a recorrência paralelística dos enunciados: 
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Neste mundo é mais rico, / o que mais rapa 

Quem mais limpo se faz, / tem mais carepa 

Quem tem mão de agarrar, / ligeiro trepa 

Quem menos falar pode, / mais increpa 

Quem dinheiro tiver, /pode ser Papa 

Bengala hoje na mão, / ontem garlopa 

Mais isento se mostra, / o que mais chupa 

 

 A recorrência bimembre dos enunciados, assinalada pelo uso das vírgulas, impõe-se 

como princípio estrutural que revela a intencionalidade do texto em dois níveis. Num primeiro 

nível, ocorre o movimento descritivo, e ao mesmo tempo definidor, que enumera tipos da vida 

social baiana: o vil, o velhaco, o patife, associando-os a comportamentos e atitudes 

transgressoras: roubar, a desfaçatez, ascender socialmente através de benesses. Num segundo 

nível, a reiteração sintática intensifica a natureza cotidiana dos tipos e das atitudes 

representadas, elegendo-a marca característica do cenário social baiano. Além disso, é 

sintomática a utilização, no final de todos os enunciados dessa primeira unidade, do sinal de 

dois-pontos, o que evidencia a intencionalidade do poema em tornar emblemático, nas cenas 

sociais, os desvios de regras de conduta assimiláveis aos valores de honestidade e integridade 

dos sujeitos.Há um esforço expressivo da linguagem literária em mapear, em esquadrinhar o 

objeto referencial da representação para torná-lo, se possível, mais inteligível, aceitá-lo ou 

repulsá-lo. Entre essas duas opções, o soneto gregoriano encontra uma terceira via: a sátira, 

que se conforma à situação de produção do texto: 

 
 
No século XVII, o estilo de que a sátira é um gênero difunde-se por países 
da área mediterrânea, primitivamente os da península ibérica, com uma 
Koiné. Simultaneamente artifício literário engenhoso e padrão distintivo do 
discreto, potencializa-se nas produções poéticas da época como dispositivo 
simbolizador da correção das maneiras, da moral e da boa ordem política 
(HANSEN, 2004, p. 31). 
 
 

 Do ponto de vista semântico, marcadamente satírico, o poema constrói-se na 

justaposição de pares antitéticos: 

 

Mais rico x mais rapa 

Mão de agarrar x ligeiro trepa 
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Menos falar pode x mais increpa 

Quem dinheiro tiver x pode ser Papa 

Flor baixa x tulipa 

Bengala x garlopa 

Mais isento x mais chupa 

 

 A justaposição desses comportamentos e atitudes contraditórios encena a 

complexidade da vida em sociedade, seja na dimensão econômica (ser rico implica roubar), 

seja nas significações metonímicas nas relações de trabalho (bengala, signo distinto de valor 

burguês e garlopa, instrumento de força física do trabalhador), seja nas aproximações 

econômicas e religiosas (o mais alto cargo na hierarquia católica ser possível em função do 

poder econômico) e, em um dos versos altamente líricos do poema, a metáfora da flor para re-

nomear o caráter dos indivíduos (flor baixa e tulipa).  

 Em síntese, a primeira unidade de sentido do poema está configurada por uma 

estrutura composicional na qual a organização sintático-semântica reitera um cenário social 

específico, que tem na ordem transgressora seu fundamento. 

 Por outro lado, a segunda unidade de sentido, último terceto do poema, caracteriza-se 

por uma tomada de posição da voz enunciativa a respeito do cenário descrito anteriormente: 

 

Para a tropa do trapo vazo a tripa, 

E mais não digo, porque a Musa topa 

Em apa, epa, ipa, opa, upa. 

 

 De modo inventivo e surpreendente, a tomada de posição do enunciador, manifesta 

liguisticamente pela marca de pessoa no presente do indicativo da forma verbal vaso, dá-se 

em termos satírico e galhofeiro. Aqui, a dimensão crítica e corrosiva do humor é gerada 

através da expressividade nas escolhas lexicais, seja no que se refere à materialidade 

significante que, do ponto de vista rítmico, acentua o efeito avassalador do posicionamento 

enunciativo: Para a trópa do trápo vaso a trípa; seja no uso de variantes coloquiais 

depreciativas: tropa do trapo, que nomeia os tipos sociais descritos na primeira parte do 

soneto, e vaso a tripa, que significa o ato de defecar. Numa  tradução possível para os falares 

atuais da Língua Portuguesa, o verso de Gregório de Matos poderia assumir o seguinte 

registro: “para esses pilantras, eu estou cagando”. 
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 Ainda na segunda unidade de sentido, vale pontuar a indicação feita pelo enunciador a 

respeito da cena genérica do texto, com o fito de ajustar o objeto de representação aos limites 

formais do soneto. Percebe-se, assim, a consciência dos regimes escriturais na atividade 

poética, reconhecendo-a prática de linguagem, moldada por formas expressivas históricas e 

fixadas pela cultura. O soneto gregoriano acaba se autolegitimando, no amálgama entre o 

exercício intelectivo sobre a língua, posto na elaboração do último verso do poema que segue 

o esquema rímico do soneto, e a evocação afetiva do legado clássico das musas inspiradoras 

da poesia. 

 As duas unidades de sentido supracitadas, na dimensão da tessitura sonora, 

apresentam-se envoltas aos elementos tradicionais de composição do gênero textual poema. 

Desse modo, as noções de verso e de rima são fundamentais para a articulação do plano de 

texto do soneto. 

 Quanto à noção de verso, o soneto recorre ao padrão métrico do decassílabo. 

Visualizemos essa medida no primeiro quarteto: 

 

Nes/ te/ mun/ do é/ mais/ ri/ co o/ que/ mais/ ra/ pa 

Quem/ mais/ lim/ po/ se/ faz/ tem / mais/ ca/ re/ pa 

Com/ su/ a/ lín/ gua ao/ no/ bre o/ vil/ de/ ce/ pa 

O/ ve/ lha/ co/ mai/ or/ sem/ pre/ tem/ ca/ pa 

 

 Outra regularidade material revela-se no esquema rímico, assim disposto: 

 

1 quarteto   apa, epa, epa, apa 

2 quarteto    apa epa, epa, apa 

1 terceto       ipa, opa, upa 

2 terceto       ipa, opa, upa 

 

 As notas descritivas sobre o plano de texto do poema de Gregório de Matos, na 

perspectiva do letramento literário escolar, fomentam direcionamentos didático-pedagógicos 

que subsidiam a prática educativa no que diz respeito aos gêneros textuais da esfera de 

atividades artísticas. Tais direcionamentos, efetivamente, estarão sistematizados nas unidades 

de ensino que compõem a sequência didática referente aos estudos literários na aula de 

Língua Portuguesa no Ensino Médio, como se verá mais adiante. 
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 O reconhecimento da estrutura composicional do subgênero soneto será transposto 

didaticamente através de atividades de ensino centradas na prática de linguagem da leitura a 

qual verticaliza-se no ensino-aprendizagem de conteúdos conceituais e procedimentais. No 

poema em estudo, os conteúdos conceituais recobrem as noções de gênero (poema), 

subgênero (soneto) e dos componentes estruturais do texto escrito em verso (verso, estrofe, 

rima, metro e outros). Característicos das atividades de leitura, os conteúdos procedimentais, 

de maneira geral, ativam estratégias para compreensão do texto: segmentação em unidades de 

sentido e, consequente, apreensão global da temática representada. 

 

2º) Escolhas lexicais e variação linguística  

 

 A situação de produção do soneto gregoriano determina, quanto à historicidade da 

língua, uma relação afinada entre escolhas lexicais e variação linguística cujo efeito 

expressivo é responsável pela veemência satírica do poema. Antes de explicitarmos essa 

afinação, vejamos o significado contextual do léxico do poema, que, para o leitor 

contemporâneo, apreende-se como arcaísmos: 

 

Rapa: roubar 

Carepa: sujeira 

Ter capa: proteção social 

Trepa: ascender socialmente 

Increpa: provocar distúrbios, confusão 

Bengala: signo metonímico da nobreza 

Garlopa: espécie de plaina, signo metonímico do trabalhador 

O que mais chupa: relativo a benesses sociais 

Vazar a tripa: defecar 

 

 De imediato, as escolhas lexicais efetuadas pelo enunciador provocam estranheza em 

virtude da transposição da fala coloquial, do registro popular para o espaço erudito da 

representação literária. Nesse aspecto, consideramos oportuna a contribuição da crítica 

literária ao singularizar o projeto poético de Gregório de Matos, na literatura brasileira: 

 
 
Há nessa poesia acentos novos, mesmo em relação ao modelo quevediano 
que inspirou o seu barroco tardio. Sem a boca do inferno do nosso primeiro 
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antropófago, esse baiano e estrangeiro que deglute e vomita o barroco 
europeu e o retempera na mulatália e no sincretismo tropical, não há 
formação – por mais bem intencionada – que informe o que há de vivo por 
trás dessa coisa engraçada chamada literatura brasileira (CAMPOS, 1978, p. 
97). 

 
 

 O acento novo da poesia de Gregório de Matos, precisamente quanto às escolhas 

lexicais, surpreende pela incorporação de variantes linguísticas sociais, pela filtragem dos 

falares populares. Em tom de galhofa mordaz, as palavras do poema satirizam tipos humanos 

da sociedade baiana no século XVII, e montam um quadro inventivo de expansão lexical em 

que gírias, expressões depreciativas e palavrões registram, poderíamos dizer seguindo a nota 

crítica supracitada, a mulatália da língua do colonizado, traduzindo-a para a forma fixa do 

subgênero soneto. 

 Em sala de aula, a relação entre léxico e variação aparece sob as práticas de linguagem 

referentes à análise linguística. Tal relação, tendo como objeto de ensino o texto literário, 

dentre outras questões, elucida para o aluno que, do ponto de vista diacrônico, a expressão 

literária, como os outros usos da linguagem, manifesta, historicamente, modalidades da 

língua, normativas ou de ruptura e, que, de maneira incisiva, no gênero textual poema, a 

palavra adquire expressividades diversas mediante a situação de produção e de recepção do 

texto. 

 No soneto gregoriano, a análise linguística desenvolve o ensino e a aprendizagem dos 

seguintes conteúdos conceituais: léxico, estilo, diacronia e variação linguística, histórica e 

social. Por sua vez, os conteúdos procedimentais tratam do estabelecimento dos sentidos do 

texto, considerando as escolhas lexicais do enunciador e variação linguística. 

 

3º) A contextualização estilística 

 

 A contextualização estilística trata dos vínculos entre a obra literária e os estilos de 

época catalogados no quadro historiográfico da produção literária de uma determinada nação, 

no caso, a literatura brasileira. Abordagem exclusiva dos estudos literários no Ensino Médio, 

a contextualização estilística, todavia, não deve limitar-se à “identificação de traços ou 

características dos movimentos em recortes textuais” (COSSON, 2006, p. 87). 

 Para ressignificar os encaminhamentos da abordagem estilística, Cosson (2006) 

adverte ao professor: 
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 a) a natureza abstrata da periodização dos estilos de época construída a posteriori 

pelos historiadores da literatura; 

 b) as obras literárias projetam os estilos de época, no sentido de que eles são 

formalizados segundo os modos de construção das obras, e não o movimento inverso; 

 c) nenhuma obra se conforma por completo aos ditames historiográficos dos períodos;  

 d) a periodização estilística é uma virtualidade que a obra potencializa a partir de suas 

singularidades. 

 Na historiografia da literatura brasileira, a vasta produção poética do escritor baiano 

Gregório de Matos está inscrita nas manifestações do estilo de época Barroco (1601-1768). 

Em nossa proposição de atividades para o estudo do soneto gregoriano, quanto à periodização 

estilística, tomaremos como referência bibliográfica o manual didático Tempos da Literatura 

Brasileira, organizado por Benjamin Abdala Júnior e Samira Youssef Campedelli, publicado 

pela editora Ática, em 1986, em 2ª edição, dentro da série Fundamentos, volume 3. 

 No capítulo destinado ao Barroco – O barroco na cultura crioula – o referido manual 

está seccionado nos tópicos abaixo transcritos: 

 

1) Documentos da época 

2) Correspondências histórico-literárias 

3) Características da época 

4) O Barroco brasileiro 

5) Estudo crítico dos autores 

6) Dados biográficos dos autores 

7) BARROCO (1601-1768) – Cronologia 

 

 No direcionamento teórico-metodológico de nossa proposta de intervenção na aula de 

Língua Portuguesa no Ensino Médio, o lugar dos estilos de época ressoa na concepção de 

discurso literário. Contrário ao que se estabeleceu como paradigma da abordagem da literatura 

na escola, ou seja, o caráter apendicular da construção de sentido do texto, portanto, o relativo 

apagamento das disposições interativas e interlocutivas legitimadoras do processo da leitura, 

um dos matizes epistemológicos da noção de discurso literário agenda, na prática educativa, 

as dimensões enunciativa e discursiva do objeto literário. Nesse enguadre teórico, os estilos de 

época, em detrimento da mecanização diretiva dos conteúdos factuais, que apela tão-somente 

para uma memória descontextualizada do aluno-leitor, trazem a emergência, enquanto 
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conteúdo de ensino, a situação de produção e recepção das obras e a cena de enunciação 

construída nas práticas escolarizadas da leitura literária. 

 No enfoque enunciativo-discursivo, retomando os tópicos do manual acima referido, o 

ensino-aprendizagem das correspondências histórico-literárias implica problematizar em sala 

de aula, por exemplo, os modos de recepção da estética barroca, oriunda do mundo 

colonizador, branco e letrado europeu, em terras onde o acesso aos bens simbólicos da cultura 

da letra era inexpressivo, em terras onde os processos de comunicação entre as pessoas, 

mulatas eram mediados por sincretismos linguísticos que fundaram a língua da nação.

 Nessa abordagem, os estilos de época devem ser tomados como um quadro de 

referências dos usos artístico-literários desta língua, que se movimenta na história e na 

cultura, desdobrando-se em gêneros, textos e discursos 

 

4) Sequência didática 

 

UNIDADE DE ENSINO 1 

 

Objetivo geral: identificar caracteres formais e históricos do subgênero soneto. 

Prática de linguagem: leitura. 

Procedimento de ensino: aula expositiva dialogada. 

Recursos de ensino: retroprojetor ou similar e folhas de papel avulsas. 

Nível: 

Duração: 50 min (1 encontro). 

 

Objetivos específicos: 

→ Apreender sentidos de texto visual 

→ Reconhecer a historicidade de gêneros textuais na esfera de atividade artística. 

 

Competências: 

→ Utilizar a linguagem em nível interativo 

→ Analisar metalinguisticamente as diversas linguagens 

→ Identificar a motivação social dos produtos culturais na sua perspectiva sincrônica e 

diacrônica. 
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Procedimentos 

(descrição e notações pedagógicas) 

 

1. O(a) professor(a) apresenta o objeto de ensino da aula: a forma poemática soneto; 

2. No retroprojetor ou similar, será projetado o soneto visual Apartheid soneto, de Avelino 

Araújo 

 

 

3. O(a) professor(a) formula perguntas pedagógicas sobre o texto em estudo, por exemplo: o 

que vocês acham desse texto? Quais as relações entre o título do texto e a imagem do arame 

farpado? Quais os elementos que se repetem? E outras. 

4. No quadro de giz, as respostas dos alunos serão registradas; 

5. Considerando as respostas pertinentes, o(a) professor(a) sistematizada a definição da forma 

poemática soneto; 

6. Depois, sucintamente, localiza as origens do soneto: etimologia, a tradição europeia, os 

autores e outros aspectos. 

7. Logo após, comenta sobre a produção do soneto na literatura brasileira, caso ache 

necessário, recita um soneto, cita os principais sonetistas, mostra livros de soneto, antologias, 

comenta a respeito das relações que o senso comum estabelece entre as escritas poéticas (a 

poesia) e a forma fixa do soneto, entre outras possibilidades; 

8. Distribui, em folhas avulsas, o soneto Contemplando nas cousas do mundo desde o seu 

retiro, lhe atira com seu apage, como quem a nado escapou da tormenta, de Gregório de 

Matos; 

9. Faz uma primeira leitura oral do soneto; 
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10. Na segunda leitura oral, solicita que apenas a classe, em uníssono, leia a última estrofe do 

poema e, anuncia que, nos próximos encontros, o soneto gregoriano será estudado de maneira 

sistemática. 

 

Notações pedagógicas 

 

1. A unidade de ensino 1 trata-se da motivação para o estudo sistemático do subgênero soneto. 

2. No tópico 2, o recurso do projetor multimídia é imprescindível, em razão da natureza visual 

do soneto. 

3. O registro no quadro de giz das impressões dos alunos (tópicos 4 e 5) é fundamental por 

dois motivos: 1) efetiva a interação e a interlocução do processo de leitura, e 2) promove a 

autoestima e autoconceito do aluno. 

4. O tópico 7, para fins da motivação, torna-se relevante, uma vez que situa as representações 

literárias do mundo da cultura. 

5. A leitura oral pelos alunos da última estrofe do soneto, além da ludicidade inerente às 

oralizações coletivas, já prenuncia componentes mais densos de composição do gênero 

poema, isto é, o trabalho com a materialidade sonora da língua. 

 

UNIDADE DE ENSINO II 

 

Objetivo geral: atribuir sentido a texto literário, mediante a configuração linguístico-

discursiva do gênero poema. 

Prática de linguagem: leitura.  

Procedimento de ensino: estudo dirigido. 

Recursos de ensino: folhas de papel avulsas. 

Nível: 

Duração: 4 encontros. 

 

Objetivos específicos: 

→ Reconhecer elementos formais da tradição lírica 

→ Desenvolver estratégias de análise textual. 

 

Competências: 
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→ Utilizar linguagens nos níveis interativo e textual 

→ Ler e interpretar 

→ Analisar e interpretar no contexto de interlocução 

→ Reconhecer recursos expressivos das linguagens. 

 

Procedimento 
(descrição e notações pedagógicas) 
 

1 O(a) professor(a) distribui para os alunos o roteiro de leitura do soneto em estudo: 

Roteiro de leitura do soneto “Contemplando nas cousas do mundo desde o seu retiro, 

lhe atira com seu apage, como quem a nado escapou da tormenta”, de Gregório de 

Matos. 

QUESTÕES 

Análise textual 

1) Enumere os versos do poema. 

2) No texto, há um registro elevado de arcaísmos. Com o auxílio de um dicionário, 

pesquise o significado desses vocábulos. 

3) Encontre o metro e o esquema rímico do poema. 

4) Considerando a progressão temática do texto, é possível segmentá-lo em duas 

unidades de sentido, representadas, graficamente, da seguinte maneira: 

1 unidade de sentido – estrofes 1, 2, e 3 

2 unidade de sentido – estrofe 4 

Justifique tal segmentação. 

5) Qual o tema do texto? Comente-o. 

6) Estabeleça relações entre o tema  e o título do texto. 

 

Notações pedagógicas 
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1. O estudo dirigido deverá ser realizado em sala de aula. 

2. O roteiro de leitura, de fato, foi elaborado como uma introdução aos estudos do gênero 

poema, daí ser composto, exclusivamente, por questões disseminadoras. Essas questões 

caracterizam-se por centralizarem um determinado conteúdo, que será verticalizado. 

3. Nesse sentido, a mediação do professor torna-se fundamental para efetivar a significância e 

funcionalidade desses novos conteúdos, em destaque no texto do roteiro de leitura, e, também, 

para promover a atitude favorável do aluno. 

4. Em razão das bases conceitual e procedimental dos conteúdos, a mediação do professor se 

dará em termos da verticalização dos aspectos teóricos e metodológicos subjacentes às 

questões do roteiro de leitura. 

5. Depreende-se, pois, que o ensino e a aprendizagem dos conhecimentos se dará como ação 

coletiva em sala de aula, portanto, uma construção de saberes na e pela prática educativa. 

 

UNIDADE DE ENSINO III 

 

Objetivo geral: relacionar texto literário à sua contextualização estilística. 

Procedimento de ensino: trabalho em grupo. 

Prática de linguagem: leitura, produção de texto e oralidade. 

Recursos de ensino: manual didático e projetor multimídia. 

Nível: 

Duração: 

 

Objetivos específicos: 

→ Situar historicamente o estilo de época Barroco 

→ Identificar procedimentos estético-literários do Barroco no soneto em estudo.  

 

Competências: 

→ Utilizar linguagens em nível interativo 

→ Colocar-se como protagonista na recepção de textos 

→ Analisar e interpretar no contexto de interlocução 

→ Reconhecer recursos expressivos das linguagens. 

 

Procedimentos 
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(descrição e notações pedagógicas) 
 

 

1. O(a) professor(a) distribui para os alunos a nota explicativa abaixo transcrita: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. O(a) professor(a) dividirá a classe em grupos de cinco alunos. 

 Além disso, como vimos nas questões discutidas acima, o texto literário 

revela usos inesperados, surpreendentes, enfim criativos da língua e da linguagem, e 

tais usos fazem parte da tradição da escrita literária no país, que recebe o nome de 

historiografia. Por uma necessidade de agrupar essa tradição em momentos 

específicos dos usos literários da língua e da linguagem, os historiadores 

elaboraram um quadro histórico da literatura brasileira através dos chamados 

estilos de época. 

 Na segunda parte de nosso estudo, vamos aproximar o soneto de Gregório de 

Matos do quadro dos estilos de época, mais exatamente, de uma das expressões 

artísticas mais importantes a cultura ocidental: o Barroco. 

 Todo texto, literário ou não, é produzido em um determinado contexto. Isso 

quer dizer que o leitor deve conhecer alguns elementos contextuais que possibilitem 

uma compreensão mais ampla e, ao mesmo tempo, mais significativa daquilo que o 

texto mostra. 

 O texto em estudo não apareceu do nada: ele foi escrito por uma pessoa 

(Gregório de Matos), em um lugar (na cidade de Salvador, no Brasil), em um tempo 

(século XVII), num ambiente histórico e cultural (quando o Brasil era uma colônia e 

o acesso da população a textos escritos quase não havia). 
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3. Indicará a leitura do texto didático O Barroco na cultura crioula. 

4. Com o objetivo de exposição oral através do gênero esquema, o texto didático será divido 

por grupos: 

 

GRUPO 1 –  documento de época 

GRUPO 2 –  correspondências histórico-literárias 

GRUPO 3 –  características da época 

GRUPO 4 –  o Barroco brasileiro 

GRUPO 5 –  estudo crítico dos autores: Gregório de Matos 

 

5. Os grupos elaboram o esquema textual das partes do texto didático. 

6. Os grupos realizam a exposição oral do esquema produzido. 

7. No encontro seguinte, o(a) professor(a) retoma o soneto gregoriano e discute o estilo de 

época Barroco, a partir da configuração textual-discursiva do poema. 

 

 

Notações pedagógicas 

 

1. A nota explicativa introduz a dimensão enunciativo-discursiva nas abordagens do texto 

literário. 

2. Como direcionamento metodológico, o(a) professor(a) deve insistir que o soneto 

gregoriano, de fato, configura os traços estilísticos do Barroco, e, dessa forma, não se trata de 

um exemplário de expressões literárias situadas historicamente. Noutras palavras, em situação 

de ensino, o estudo do texto literário deve considerar os protocolos de leitura instaurados na 

prática educativa. 

 

UNIDADE DE ENSINO IV 

 

Objetivo geral: identificar a variação linguística em sua dimensão textual-discusiva. 

Prática de linguagem: análise linguística e produção de texto. 

Procedimento de ensino: aula expositiva. 

Recurso de ensino: projetor multimídia. 

Nível: 

Duração: 2 encontros. 
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Objetivos específicos: 

→ Conceituar variação linguística 

→ Reconhecer a dimensão discursiva e expressiva da variação histórica e social 

→ Produzir texto de natureza literária: o gênero crônica. 

 

Competências: 

→ Utilizar linguagens no nível gramatical 

→ Colocar-se como protagonista na produção textual 

→ Reconhecer recursos expressivos das linguagens 

→ Identificar-se como usuário de linguagens que estruturam uma identidade cultural própria 

→ Identificar a motivação social dos produtos culturais na sua perspectiva sincrônica e 

diacrônica 

→ Contextualizar e comparar o patrimônio cultural, respeitando as visões de mundo nele 

implícitas. 

 

Procedimentos 

(descrição e notações pedagógicas) 

 

1. O(a) professor(a) retoma a questão 2 do roteiro de leitura. 

2. Formula para a classe a seguinte questão pedagógica: O que vocês acham do uso de 

palavras depreciativas ou palavrões em textos, literários ou não? 

2. A partir das respostas, explicita as relações entre escolhas lexicais, intencionalidade e 

expressividade. 

3. Apresenta o conceito de variação linguística, utilizando-se de exemplos diversos, de 

registros literários e não. 

4. Retoma o soneto gregoriano, evidenciando que as escolhas lexicais do enunciador 

compõem e reforçam o sentido de crítica e de denúncia objetivados através do poema. 

5. Propõe uma produção de texto, conforme os seguintes elementos: 

a) gênero textual: crônica 

b) variante linguística: os falares da cultura juvenil (variação social e etária) 

c) objetivo: narrar um fato social da comunidade, assumindo um ponto de vista. 

d) suporte de circulação: as redes sociais 
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e) sugestão de paratexto (título): Para a tropa do trapo, vazo a tripa 

6. A produção da crônica deverá ser feita em dupla. 

7. Além das redes sociais, o texto produzido pelos alunos deverá ser lido em sala de aula, 

conforme os seguintes critérios: 

1) adequação ao gênero 

2) o uso da variante linguística indicada 

3) os efeitos expressivos e argumentativos 

 

Notações pedagógicas 

 

1. A atividade de produção de texto será realizada extraclasse, em conformidade aos prazos 

estabelecidos pelo(a) professor(a) 

2 Nesta unidade, haverá a confluência de conteúdos conceituais (variação linguística e 

crônica), procedimentais (produção de texto escrito) e atitudinais (participação em 

acontecimentos da comunidade). 

 

UNIDADE DE ENSINO V 

 

Objetivo geral: desenvolver a realização oral do gênero poema. 

Prática de linguagem: oralidade. 

Procedimento de ensino: jogral. 

Recursos de ensino: 

Nível: 

Duração: a ser discutida em sala de aula 

 

Objetivos específicos: 

→ Perceber a expressividade material da língua e da linguagem como recursos de produção 

de sentido 

→ Identificar elementos performáticos na oralização do poema, por exemplo, posturas de 

corpo e de voz, ambientação dramática do espaço, recursos midiáticos e outros. 

 

Competências: 

→ Utilizar linguagens no nível interativo 
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→ Colocar-se como protagonista na recepção de textos 

→ Reconhecer recursos expressivos das linguagens 

→ Aplicar tecnologias da informação em situações relevantes 

→ Usufruir do patrimônio cultural nacional. 

 

Procedimentos 

 

1. Para a produção do jogral, o(a) professor(a) dividirá a classe em grupos de cinco alunos 

2. O jogral será intitulado: A hora e a vez do soneto na literatura brasileira 

3. O(a) professor(a) selecionará os poemas para a oralização, a partir de critérios: 

a) Para fazer um soneto, de Carlos Pena Filho 

 sonetos metalinguísticos 

b) Oficina irritada, de Carlos Drummond de Andrade 

c) Versos íntimos, de Augusto dos Anjos 

 sonetos com forte tensão afetiva 

d) Soneto da fidelidade, de Vinicius de Moraes 

e) Pitangueira, de Palmira Vanderley 

 sonetos de autores locais 

f) Rocas-quintas, de Paulo de Tarso 

 

4. O(a) professor(a) acompanhará a produção do jogral, com orientações diversas. 

5. O jogral será apresentado em sala de aula. 

 

Notações pedagógicas 

 

1. A atividade do jogral envolve, mais efetivamente, conteúdos atitudinais: a solidariedade 

inerente ao trabalho coletivo e a ludicidade ao presentificar através do corpo um mundo 

representado pela escrita. 

2. Dessa maneira, o(a) professor(a) deve disponibilizar para o aluno o maior número possível 

de informações, recursos técnicos. 

3. É importante salientar que a produção de um jogral, apesar de não constar da agenda das 

práticas culturais juvenis, relaciona-se a outros letramentos incorporados à cena juvenil 

contemporânea: música, dança, ritos performáticos (roupas, modos de fala) e o universo 

midiático. 
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4. O tópico 2 trata-se apenas de sugestões indicativas.  

5. Considerando a dimensão coletiva da ideia de letramento, a realização do jogral pode 

transcender a sala de aula e torna-se um evento na própria escola e/ou na comunidade. 

 

4.2.2 O menino é o inventaestórias: o fragmento 47 das Galáxias, de Haroldo de Campos 

 

1) O texto, o subgênero: poema em prosa 

  

1 passatempos e matatempos eu mentoscuro pervago por este minuscoleante 
2 instante de minutos instando alguém e instado além para contecontear uma 
3 estória scherezada minha fada quantos fados há em cada nada nuga meada 
4 noves fora fada scherezada scherezada uma estória milnoitescontada 
5 então o miniminino adentrou turbulando a noitrévia forresta e um drago 
6 dragoneou-lhe a turgimano com setifauces furnávidas e grotantro cavurnoso 
7 meuminino quer-saber o desfio da formesta o desvio da furnesta só dragão 
8 dragoneante sabe a chave da festa e o dragão dorme a sesta entãoquão 
9 meuminino começou sua gesta cirandejo no bosque deu com a bela endormida 
10 belabela me diga uma estória de vida mas a bela endormida de silêncio 
11-endormia e ninguém lhe contava essa estória se havia meuminino disparte 
12-para uma reino entrefosco que o rei morto era posto e o rei posto era morto 
13-mais ninguém lhe contava essa estória desvinda meuminino é soposo a uma 
14-prova de fogo devadear pelo bosque forestear pelo rio trás da testa-de-osso 
15-que há no fundo do poço no fundo catafundo catafalco desse poço uma testa- 
16-de-morto meuminino transfunda adeus no calabouço mas a testa não conta 
17-a estória do seu poço se houve ou se não houve se foi moça ou foi moço  
18-um cisne de outravez lhe parece no sonho e pro cisnepaís o leva num revôo 
19-meuminino pergunta ao cisne pelo conto este canta seu canto de cisne 
20-e cisnencanta-se dona sol no-que-espera sua chuva de ouro deslumbra 
21-meuminino fechada em sua torre dânae princesa íncuba coroada de garoa 
22-me conta esse teu conto pluvial de como o ouro num flúvio de poeira 
23-irrigou teu tesouro mas a de ouro princesa fechou-se auriconfusa 
24-e o menino segui no empós de contoconto seguiu de ceca a meca e de 
25-musa a medusa todo de ponto em branco todo de branco em ponto 
26-scherezada minha fada isto não leva a nada princesa-minha-princesa 
27-que estória malencontrada quanto veio quanta volta quanta voluta volada 
28-me busque este verossímil que faz o vero de fala e em fado transforma a 
29-fada este símil sibilino bicho-azougue serpilino machofêmea do destino 
30-e em fala transforma o fado esse bicho malinmaligno vermicego peixepalavra 
31-onde o canto conta o canto onde o porquê não diz como onde o ovo busca 
32-no ovo o seu oval rebrilhoso onde o fogo virou água a água um corpo 
33-gazoso onde o nu desfaz seu nó e a noz se neva de nada uma fada conta um 
34-conto que é seu conto de finada mas ninguém memnunca umzinho pode saber 
35-de tal fada seu conto onde começa nesse mesmo onde acaba sua alma não tem 
36-palma sua palma é uma água encantada vai minino meuminino desmaginar essa 
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37-maga é uma trabalho fatigoso uma pena celerada você cava milhas adentro e  
38-sai no poço onde cava você trabalha trezentos e recolhe um trecentavo troca 
39-diamantes milheiros por um carvão mascavado quem sabe nesse carvão esteja 
40-o pó-diamantário a madre-dos-diamantes morgana do lapidário e o menino 
41-foi e a lenda não conta do seu fadário se voltou ou se não voltou se desse ir 
42-não se volta a lenda fechada em copas não-diz desdiz só dá voltas 
 
 

2) A escolha do texto 

 

 Os critérios de escolha do fragmento 47 das Galáxias, de Haroldo de Campos, 

seguiram três orientações básicas. Em primeiro lugar, a temática representada no poema 

pareceu-nos significativa tendo em vista a faixa etária do público do EM. Por tratar-se da 

recuperação da memória afetiva da infância, idade de vida muito próxima dos alunos, o 

poema, entre outras possibilidades, sugere discussões em torno das experiências situadas em 

determinada idade de vida. Nesse sentido, a recuperação da memória e seus desdobramentos 

estão relacionados à consecução de objetivos ligados aos conteúdos atitudinais. 

 O segundo critério utilizado remonta aos conteúdos conceituais no âmbito da produção 

literária na modernidade. No poema de Haroldo de Campos, o que surge para o leitor é a 

constituição de uma outra língua que se funda no estranhamento radical da linguagem. Sob o 

signo da transgressão e da ruptura, o poema narra o périplo de um menino por entre o legado 

da tradição oral dos contos maravilhosos, dos contos de fadas nos quais os elementos da 

fantasia, do imaginário e do simbólico são componentes de primeira ordem. O composto 

criativo dos gêneros narrativos da tradição oral, uma das fontes da literatura ocidental, é 

cristalizado no fragmento 47 das Galáxias através de um corte substancial nos paradigmas do 

sistema linguístico. Desse modo, a história do menino se constrói textualmente por 

associações insólitas nas redes sintáticas, morfológicas, fonológicas e semânticas. Em sala de 

aula, acreditamos que a linguagem do poema é um dispositivo para sistematizar, no jovem 

leitor do EM, os traços característicos da linguagem literária, ou seja, o conceito de 

literariedade. 

 Acreditamos ainda que o conceito de literariedade, ao ser transposto para análise 

textual, evoca práticas de leitura nas quais se torna fundamental observar: “a suspensão da 

exigência de inteligibilidade imediata, a reflexão sobre as implicações dos meios de expressão 

e a atenção em como o sentido se faz e o prazer se produz” (CULLER, 1999, p. 47). 
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 A terceira motivação para escolha do poema atualiza um aspecto sobremaneira 

imprescindível quando refletimos sobre literatura e ensino: a incorporação da experiência 

literária – leitura e escrita – na vida dos alunos. Os modos dessa incorporação são diversos e 

revisitam as complexas relações em torno da funcionalidade da representação literária. No 

poema, de imediato, observamos que o ato de narrar histórias, de recuperar o legado mítico, 

arquetípico e simbólico dos contos maravilhosos e dos contos de fadas são componentes 

substanciais da dimensão sensível das vozes do narrador e do personagem menino: 

 

Entãoquão 

Meuminino começou sua gesta cirandejo no bosque deu com a bela 
endormida de silêncio 

Belabela me diga uma estória de vida 

 

Com efeito, ao longo do poema, o personagem busca a concretude existencial, por 

exemplo, uma história de vida, através das narrativas ficcionais da oralidade. Em outras 

palavras, a funcionalidade do discurso literário, textualizada no estranhamento radical com a 

língua e a linguagem, possibilita uma forma de compreensão do ser e estar no mundo. Nesse 

sentido, a experiência literária provoca a aquisição do conhecimento, embora neutralize o 

desgaste das práticas educativas que se pretendem definidas. 

No fragmento 47 das Galáxias, a aquisição do conhecimento oriunda do discurso 

literário tem como fonte o legado dos gêneros da tradição oral, precisamente, a cosmovisão 

mágica na qual universos paralelos da fantasia e do imaginário objetivam responder aos 

enigmas primordiais da existência humana. 

Ao escolhermos um texto literário cuja escolarização necessariamente deverá 

presentificar em sala de aula a dimensão encantatória do discurso literário, estamos acordatos 

com a voga de letramentos na contemporaneidade que recuperam mundos possíveis nos quais 

fadas, bruxas, objetos mágicos, rituais de iniciação revelam ordens simbólicas que, em 

detrimento do logos racionalista, atualizam a compreensão intuitiva e sensível, ou seja, 

poética, do ser humano em seu tempo e espaço. A esse respeito, em sala de aula, torna-se 

fundamental elucidar que 

 

Estamos vivendo um momento propício à volta do maravilhoso, em cuja 
esfera o homem tenta reencontrar o sentido último da vida e responder à 
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pergunta-chave de sua existência: Quem sou eu? Por que estou aqui? Para 
onde vou? É no sentido dessa inquietação existencial que vemos o atual 
fascínio pela redescoberta dos tempos inaugurais/míticos, nos quais a 
aventura humana teria começado. No romance pós-moderno (aquele 
engendrado por essas novas forças), predominam a “metaficção 
historiográfica” e o Realismo Mágico ou Maravilhoso. O onírico, o 
fantástico, o imaginário deixaram de ser vistos como pura fantasia, para 
serem pressentidos como portas que se abrem para verdades humanas 
ocultas (COELHO, 2003, p. 17). 

 

3) Conteúdos de ensino 

1º) A sequência narrativa 

O conceito de sequência narrativa integra o quadro teórico referencial desenvolvido 

pelos estudos do linguista Jean Michel-Adam para análise dos componentes textuais e 

discursivos de enunciados reais ou ficcionais. Tal conceito relaciona-se a operações de 

textualização cujo escopo implica a segmentação de unidades textuais complexas e 

tipificadas. 

Na composição estrutural da sequência narrativa, Adam (2008) postula que, em 

sentido amplo, “toda narrativa pode ser considerada como a exposição de fatos reais ou 

imaginários” (ADAM, 2008, p. 224). Em decorrência da generalização subjacente à ideia de 

“fatos”, o autor estabelece a distinção entre ações e eventos. O elemento caracterizador da 

ação é a presença de um agente, responsável por provocar ou tentar evitar uma mudança; o 

evento, por sua vez, ocorre a partir de causas, sem a participação intencional de um agente. 

Em estudo anterior, o autor descreve seis características que sistematizam os traços 

basilares da sequência narrativa: 

 

1) a sucessão de eventos: a narrativa consiste na delimitação de um evento 
inserido em uma cadeia de eventos alinhados em ordem temporal. Ou seja, 
um evento (ou fato) é sempre a consequência de outro evento, sendo o 
elemento principal, aqui, a delimitação do tempo, que se dá em função do 
evento anterior e do subsequente; 

2) a unidade temática: a ação narrada necessita ter um caráter de unidade. 
Para que isso ocorra, ela deverá privilegiar um sujeito agente. Mesmo que 
existam vários personagens, um deverá ser o mais importante, dele 
desencadeando toda a ação narrada; 

3) os predicados transformados: o desenrolar de um fato implica a 
transformação das características do personagem, de modo que será mau no 
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início e se tornará bom no final, terá um perna saudável no início e quebrada 
no final etc.; 

4) o processo: a narrativa deve ter um início, um meio e um fim. A 
estruturação básica da sequência narrativa, na verdade, parte dessa ideia de 
processo. Para que haja o fato, é necessário que ocorra uma transformação, 
ou seja, no início, tem-se o estabelecimento de uma situação, no meio, uma 
transformação que transcorre em direção a um fim, uma situação final; 

5) a intriga: a narrativa traz um conjunto de causas, orquestradas de modo a 
dar sustentação aos fatos narrados. A intriga pode levar o narrador a alterar a 
ordem processual natural dos fatos, fazendo com que a narrativa comece, por 
exemplo, pelo meio (in media res). A ausência de intriga pode levar certos 
autores a não considerar crônicas e relatos históricos ou técnicos de fatos 
como narrativa; 

6) a moral: muitas narrativas trazem uma reflexão  sobre o fato narrado, que 
pode encerrar a verdadeira razão de se contar aquela história. Não é uma 
parte essencial à sequência narrativa, de modo que pode vir implícita. 
Quando a sequência está inserida em um determinado gênero, é uma das 
partes que mais comumente pode ser alterada, ao se adequar aos 
componentes do gênero como uma forma hierarquicamente superior, mais 
geral (ADAM, 1992 apud BONINI, 2005, p. 219). 

 

Atualmente, na perspectiva da análise textual dos discursos, os desdobramentos das 

pesquisas de Adam (2008) sobre a sequência narrativa estão dispostos na descrição da 

estrutura hierárquica que comporta alto grau de narrativização.  

Na estrutura narrativa, Adam enfeixa também dois casos: a entrada-prefácio ou 

resumo (Pn0), que se apresenta na abertura da trama, e se inscreve em um cotexto dialogal 

(oral, teatral ou de uma narração encaixada em outra); e, no fecho da narração, uma avaliação 

final (PnW) que recupera a moralidade das fábulas ou se reduz a um encerramento. 
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Figura 1: Esquema 20 
Fonte: Adam (2008, p. 228). 
 

No poema em estudo, a sequência narrativa é dominante, em sintonia com a cena 

genérica do texto: poema em prosa. O primeiro momento, antes do processo, inicia-se com a 

entrada-prefácio: 

 

passatempos e matatempos eu mentoscuro pervago por este minuscoleante 

instante de minutos instando alguém e instado além para contecontear uma 

estória scherezada minha fada quantos fados há em cada nada nuga meada 

noves fora fada scherezada scherezada uma estória milnoitescontada 

 

A entrada-prefácio do poema anuncia elementos da situação de enunciação. O 

narrador encarna modos de ser do contador de histórias, que tem por matéria o legado das 

narrativas maravilhosas, e estabelece o tempo da narração (instante de minutos) e o seu 

destinatário (instando alguém). Ao narrar histórias de veio popular, enunciado pelo registro 

léxico do vocábulo estória, a intencionalidade do narrador reveste-se da predisposição 

humana à fabulação. Em suma, na entrada-prefácio, o narrador dispõe o seu projeto de escrita, 

orientado por um gesto que retoma a tradição do conto popular, fundamentalmente o conto de 
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fadas, e, ao mesmo tempo, interpela o mundo representado por essa tradição. Ao longo do 

poema, como veremos adiante, o narrador constrói um diálogo com os gêneros da tradição 

oral, com as narrativas que a cultura da letra reservou para o mundo da criança. As bases 

textuais e discursivas desse diálogo compõem o objeto de ensino de intervenção na prática 

educativa. 

Caracterizada a situação de enunciação, o curso do processo narrativo é instaurado. 

Nele estão alojados os seguintes elementos: um sujeito agente, personagem que sustenta a 

unidade temática do poema, uma sucessão de ações espácio-temporais e as transformações 

decorrentes dessas ações. De base alegórica, o poema narra o périplo do personagem através 

dos contos de fada, o menino percorre os gêneros da tradição oral para fins de ouvir uma 

“estória de vida”, ou seja, para reconhecer o teor de verossimilhança oriundo das narrativas 

maravilhosas. No entanto, tal reconhecimento não se planifica, uma vez que, ao revisitar as 

narrativas, o personagem se depara com várias recusas, conforme vemos a seguir: 

 

O PÉRIPLO DO PERSONAGEM 

 

→ Na floresta, com o dragão 

“só dragão dragoneante sabe a chave da festa e o dragão dorme a sesta” 

→ No bosque, com a bela adormecida 

“mas a bela endormida de silêncio endormia e ninguém lhe contava essa estória” 

→ No reino, com o rei 

“mas ninguém lhe contava essa estória desvinda” 

→ No poço, com a testa-de-osso 

“mas a testa não conta a estória do seu poço” 

→ No sonho, com o cisne 

“este canta seu canto de cisne e cisnencanta-se” 

→ Na torre, com a princesa 
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“mas a de ouro princesa fechou-se auriconfusa”. 

  O périplo do personagem, núcleo do poema, resulta na situação final, caracterizada no 

poema pela avaliação do narrador. Em razão do malogro do personagem em seu intento de 

estabelecer vínculos entre o simbólico das narrativas maravilhosas e possíveis 

referencialidades da experiência humana, a situação final configura-se mediante três direções. 

Na primeira, o narrador ratifica a condição de encantamento dos contos de fada nos quais 

tornam-se improdutivas asserções  a respeito de sua verossimilhança: 

 

mas ninguém nemnunca umzinho pode saber de tal fada seu conto onde 
começa nesse mesmo onde acaba sua alma não tem palma sua palma é uma 
água encantada 

 

Na segunda direção, ao interpelar o personagem, o narrador constata o difícil trabalho 

de “desmaginar” o universo simbólico dos gêneros da tradição oral, ou seja, reduzi-lo a 

interpretações de ordem pragmática. Por fim, numa espécie de moralidade, o poema termina: 

 

e o menino foi e a lenda não conta do seu fadário se voltou ou não voltou se 
desse ir não se volta a lenda fechada em copas não-diz desdiz só dá voltas 

 

Como se observa, apesar de inútil, o personagem reinicia o seu périplo, a sua busca 

por “estórias de vida”, perfazendo círculos infindos, que, talvez, revelem a atitude possível do 

leitor menino diante das representações literárias. 

Em síntese, a sequência narrativa do poema apresenta a seguinte disposição: 

 

→ A entrada-prefácio: o projeto de escrita do narrador 

→ O processo narrativo: o périplo do personagem 

→ A situação final: os posicionamentos do narrador. 
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2º) As ligações do significante  

 

 Conforme Adam (2008), as ligações do significante, um dos fatores de textualidade, 

retomam os fundamentos da função poética, desenvolvidos por Roman Jakobson, nas 

categorizações dos paralelismos gramaticais e do princípio de equivalência. Tais ligações são 

manifestas em quatro tipos: repetições de fonemas (aliterações e rimas, paragramas e 

anagramas); repetições de sílabas e/ou de um certo número de sílabas (ritmo baseado no 

número); repetições de lexemas e jogos por homofonia, sinonímia, antítese e repetições de 

grupos morfossintáticos (paralelismos gramaticais). 

 No fragmento 47 das Galáxias, as ligações do significante assumem lugar de 

preponderância nas articulações da coesão textual, caracterizando, dessa forma, a cena 

genérica do texto – poema em prosa ou prosa poética – na confluência entre a sequência 

narrativa e a materialidade significante dos enunciados. De alta taxa de ocorrência, os 

potencias sonoros do texto garantem a natureza lírica do poema e, consequentemente, 

imprimem as especificidades dos gêneros textuais na esfera literária, ou seja, a literariedade. 

 Para efeitos de identificação dos fenômenos da materialidade significante do poema, 

transcrevemos um momento da fala do narrador: 

 

scherezada minha fada isto não leva a nada princesa-minha-princesa 
27-que estória malencontrada quanto veio quanta volta quanta voluta 
volada 
28-me busque este verossímil que faz o vero de fala e em fado transforma a 
29-fada este símil sibilino bicho-azougue serpilino machofêmea do destino 
30-e em fala transforma o fado esse bicho malinmaligno vermicego 
peixepalavra 
31-onde o canto conta o canto onde o porquê não diz como onde o ovo 
busca 
32-no ovo o seu oval rebrilhoso onde o fogo virou água a água um corpo 
33-gazoso onde o nu desfaz seu nó e a noz se neva de nada uma fada conta 
um 
34-conto que é seu conto de finada mas ninguém memnunca umzinho pode 
saber 
35-de tal fada seu conto onde começa nesse mesmo onde acaba sua alma 
não tem 
36-palma sua palma é uma água encantada.  

 
 

 
 Nesse fragmento, é possível identificarmos: 

 
a) aliterações e rimas 
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scherezada/fada/nada/malencontrada/volada 
 
b) jogos paranomásticos (homofonias e sinonímias) 
 
veio/volta/voluta/volada 
 
verossímil/símil/sibilino/serpilino 
 
c) paralelismos 
 
onde o canto conta o canto/onde o porquê não diz como/onde o ovo buscano ovo o seu oval 
rebrilhoso/onde o fogo virou água/onde o nu desfaz seu nó 
 
 
3º) As escolhas lexicais: os neologismos 
 
 

 As escolhas lexicais confirmam o estranhamento radical da linguagem presentificado 

no poema. O que observamos é uma reinvenção da língua portuguesa em termos morfológicos 

e estilísticos, manifesta nas possibilidades diversas da representação literária, precisamente na 

criação de neologismos. 

 Nesse sentido, o processo de transposição das Galáxias para a sala de aula exige, 

sobretudo, o exercício cuidadoso de reflexão sobre a língua, os modos inusitados de 

concreção, portanto, de significação da linguagem poética, tendo em vista o caráter de 

vanguarda do texto. Assim sendo, os neologismos fazem parte fundamental desse exercício. 

 A respeito da criação de palavras novas, Ignez (2009, p. 29) esclarece: 

 

É possível pensar em duas maneiras de se desenvolver um estudo sobre 
criações lexicais. Caso se queira analisar os neologismos que surgem com 
um fim, sobretudo, denominativo e cujo uso se estende a vários contextos de 
comunicação, pode-se realizar um estudo que priorize a análise dos aspectos 
formais da criação, bem como de seu sentido. Contudo, desde que se queira 
analisar neologismos criados para textos literários, deve-se tanto lançar mão 
de uma análise morfológica quanto de uma análise estilística, uma vez que, 
no discurso literário, são exploradas as potencialidades expressivas das 
palavras. 

 

 Em consonância à cenografia do poema, e ao projeto poético do autor, as criações 

lexicais no fragmento 47 das Galáxias são construídas através de arranjos mórfico-estilísticos 

diversos sobre os quais comentaremos a seguir. 
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a) contecontear (linha 2) 

 

Na entrada-prefácio do poema, o narrador apresenta, conforme já identificamos, o seu 

projeto de escritura, que recupera o ato de contar histórias a partir do legado dos gêneros da 

tradição oral, precisamente, os contos maravilhosos,os contos de fada. Com o intuito de 

reiterar a expressividade poética de seu projeto, há a construção do verbo contecontear, 

formado pela repetição do presente do subjuntivo do verbo contar, acrescido da desinência do 

infinitivo. Essa construção indicia a natureza do contar histórias, narrando-as em seus 

pormenores, em suas miudezas. 

 

b) noitrévia (linha 5)  

 

 O substantivo noitrévia, combinação das palavras noite e treva, é um caso de 

amálgama, também reconhecido como palavras entrecruzadas, palavras-montagem, 

compostos fantasistas, mots-valise e palavras port-manteau (MARTINS, 1989). No poema, a 

palavra expressa a caracterização da floresta, elemento espacial típico dos contos 

maravilhosos, quase sempre envolta num clima de mistério e suspense. 

 

c) cisnepaís (linha 18) 

 

 Em determinado momento do seu périplo, o personagem, em sonho, num revoo, vai 

para o país dos cisnes. A concretude da cena será dada pelo substantivo cisnepaís, 

composição através da qual o habitante do lugar – o cisne – se projeta em sua totalidade, 

legitimando, dessa forma, a importância dos animais para o imaginário dos contos 

maravilhosos. 

 



136 
 

d) auriconfusa (linha 23) 

 

 Formado por prefixação, o adjetivo auriconfusa refere-se ao comportamento da 

princesa quando interpelada pelo personagem a respeito do verossímil das histórias 

fantásticas. 

 

e) serpilino (linha 29)  

 

 O adjetivo serpilino é um dos modos de caracterização das fadas pelo narrador. 

Coelho (2003) informa que as fadas são originárias da literatura cortesã cavaleiresca de raízes 

celtas surgidas na Idade Média. De natureza dual, as fadas 

 

[...] tornaram-se conhecidas como seres fantásticos ou imaginários, de 
grande beleza, que se apresentavam sob forma de mulher. Dotadas de 
virtudes e poderes sobrenaturais, interferem na vida dos homens, para 
auxiliá-los em situação-limite, quando já nenhuma solução natural seria 
possível. 

 

A autora acrescenta ainda: 

 

Podem ainda encarnar o Mal e apresentarem-se como o avesso da imagem 
anterior, isto é, como bruxas. Vulgarmente se diz que fada e bruxa são 
formas simbólicas da eterna dualidade da mulher ou da condição feminina. 
Se há personagem que, apesar do correr dos tempos e da mudança de 
costumes, continua mantendo seu poder de atração sobre adultos e crianças, 
essa é a fada (COELHO, 2003, p. 72). 

 

 A imagem obscura, enigmática das fadas aparece no neologismo serpilino, que, no 

poema, é construído através da contaminação semântica e sonora entre as palavras: 

→Símil             →sibilino         →serpilino 
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4º) A escritura da fala 

 

 Ao reconhecermos a cenografia do poema, ou seja, o ato de narrar histórias dos 

gêneros da tradição oral, podemos identificar a escritura da fala como um dos conteúdos 

possíveis para o estudo do texto em sala de aula, uma vez que a disposição gráfica do poema 

já anuncia a incorporação da oralidade ao registro do código escrito da língua.  

 Para Machado (1994), escrever a fala é “dramatizar a voz com recursos carregados de 

sentido”. Conforme o autor, 

 

[...] é preciso ter em mente que linguagem escrita e linguagem falada são 
duas modalidades igualmente significativas da linguagem verbal. Em 
nenhum momento elas podem ser confundidas. [...] Por isso, o respeito às 
duas modalidades discursivas faz parte do processo de conscientização da 
linguagem, um objetivo igualmente importante dos estudos literários que 
entendem a literatura como manifestação da linguagem da cultura humana, e 
não mais como um veículo de transmissão da linguagem enobrecida 
(MACHADO, 1994, p. 91). 

 

 Vejamos, então, algumas marcas textuais que remetem à incorporação da oralidade no 

poema: 

 a) ausência de pontuação e de iniciais maiúsculas; 

 b) ausência das marcas do discurso direto: recursos gráficos (travessões no parágrafo) 

e linguísticos (verbos de elocução seguidos de dois-pontos); 

 c) repetição da conjunção aditiva “e” (17 vezes); 

 d) registro da palavra “menino”: o miniminino, meuminino , minino; 

 e) versos formados pela justaposição de palavras; 

 f) expressões típicas da fala: noves fora, umzinho. 

 Os conteúdos de ensino supracitados, além da base conceitual – sequência narrativa, 

ligações do significante, neologismos, escritura da fala – manifestam uma dominância 

atitudinal imprescindível para o estudo da literatura em sala de aula. Conforme Zabala (1998), 
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o ensino de conteúdos atitudinais faz emergir no aluno valores, comportamentos, modos de 

ser perante o mundo. Dessa maneira, e aqui a noção de letramento literário na escola ganha 

densidade, o estudo de um poema que suscita reflexões mais aguçadas sobre as 

potencialidades da língua em seu feitio poético, como é o caso das Galáxias, produzirá uma 

atitude do sujeito em relação às formas expressivas postas em circulação pela linguagem. 

 Nesse sentido, podemos admitir que o objetivo reticente do letramento literário na 

escola é contribuir para que o aluno desenvolva uma consciência de linguagem, retomando a 

expressão usada por Machado (1994) em citação ulterior, tendo como esteio os procedimentos 

que possibilitem a filtragem dos sentidos inscritos no texto. Do nosso ponto de vista, a 

consciência de linguagem relaciona-se diretamente ao que Leahy-Dios (2000) nomeia de 

educação literária: “Estudar literatura é essencial ao processo de educar sujeitos sociais, por se 

tratar de uma disciplina sustentada por um triângulo interdisciplinar composto da combinação 

assimétrica de estudos da língua, estudos culturais e estudos sociais”. 

 Nesse contexto, esperamos que os conteúdos atitudinais emergentes em sala de aula, 

quando do estudo do fragmento 47 das Galáxias, desenvolvam no aluno, consoante a SD 

referente a esses conteúdos, atitude favorável, tomada de posição, implicação afetiva e 

compromisso explícito para com a representação literária, articulando-a aos conhecimentos 

sobre a língua, a cultura e a sociedade. 

 

4) Sequência Didática 

 

UNIDADE DE ENSINO I 

 

Objetivo geral: atribuir sentido à linguagem cinematográfica. 

Prática de linguagem: leitura. 

Procedimento de ensino: aula expositiva dialogada. 

Recursos de ensino: projetor multimídia.  

Nível: Ensino Médio. 

Duração: 4 encontros. 

 

Objetivos específicos: 
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→ Reconhecer elementos fílmicos 

→ Discutir aspectos sobre ficção e realidade. 

 
 
Competências: 
 
 
→ Ler e interpretar 

→ Reconhecer recursos expressivos da linguagem 

→ Analisar metalinguisticamente as diversas linguagens 

→ Usufruir do patrimônio cultural internacional. 

 
Procedimentos: 
(descrição e notações pedagógicas) 
 
 
1. O professor apresenta o objeto de ensino da aula: o filme Em busca da terra do nunca 

(Finding Neverland), EUA, 2004. Direção: Marc Foster; Elenco: Johnny Deep, Kate Winslet, 

Dustin Hoffman; Roteiro: Allan knee, David Magee; Duração: 102mim 

2. O professor e os alunos assistirão ao filme em sala de aula ou em outro espaço adequado, 

conforme as dependências físicas da escola. 

3. O professor solicita aos alunos que, durante a projeção, os seguintes aspectos sejam 

observados com maior atenção: 

a) o relacionamento entre o escritor James Barrie e os quatro irmãos; 

b) a composição do personagem Peter; 

c) as intercalações, durante a narrativa, entre realidade e ficção; 

d) o mundo da criança e o mundo do adulto; e 

e) os sentidos da fantasia, do imaginário, do lúdico no filme. 

4. Logo após a projeção do filme, o professor formula perguntas pedagógicas sobre o filme, 

por exemplo, de que maneira o personagem Peter torna-se a fonte de inspiração para o escritor 

James Barrie? O que significa o ato de brincar? Quais as diferenças entre o mundo da criança 

e o mundo do adulto? E outras. 

5) Depois, o professor faz uma exposição sobre os elementos fílmicos: roteiro, direção, 

direção de arte, direção de fotografia, som, montagem/edição e produção. 

6) Para concluir esta unidade de ensino, o professor formula a seguinte pergunta aos alunos: 

→ Hoje, em nossa cidade, quais os espaços públicos destinados à fantasia, à diversão, ao 

encantamento? 
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7) O professor anota as respostas dos alunos no quadro, e anuncia que o próximo texto 

literário a ser estudado trata de algumas questões que o filme suscitou. 

 
Notações pedagógicas 
 
 
1. A unidade de ensino I trata da motivação referente à temática do fragmento 47 das 

Galáxias. 

2. No tópico 2, é necessário que o professor assista ao filme junto com os alunos, pois, dessa 

maneira, poderá registrar as reações dos alunos e depois comentá-las. 

3. No tópico 3, os aspectos do filme recomendados pelo professor já anunciam o processo de 

didatização da obra cinematográfica em pauta. Essa notação deverá ser comunicada aos 

alunos para salientar que o objeto de ensino da aula cumpre determinados objetivos, e não um 

passatempo ou embuste de outra natureza. 

4. A exposição dos elementos fílmicos não deverá ser exaustiva posto que se trata apenas de 

noções preliminares sobre a composição de gênero filme. É importante também que os 

elementos sejam identificados, visualmente, no filme. 

5. O tópico 6 objetiva reconhecer os espaços públicos frequentados pelos alunos, 

caracterizando, dessa forma, o cenário local de participação dos alunos em suas vivências 

culturais. 

 

UNIDADE DE ENSINO II  

 

Objetivo geral: atribuir sentido a texto literário, mediante a configuração linguístico-

discursiva do gênero poema. 

Prática de linguagem: leitura e oralidade. 

Procedimento de ensino: estudo dirigido e aula expositiva. 

Recurso de ensino: folhas de papel avulsas e projetor multimídia com áudio. 

Nível: Ensino Médio. 

Duração: 6 encontros. 

 

Objetivos específicos: 

→ Reconhecer elementos formais do poema em prosa 

→ Desenvolver estratégias de análise textual. 
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Competências 

→ Utilizar linguagens nos níveis interativo e textual 

→ Ler e interpretar 

→ Analisar e interpretar no contexto de interlocução 

→ Reconhecer recursos expressivos das linguagens 

→ Identificar a motivação social dos produtos culturais na perspectiva sincrônica e 

diacrônica. 

 
Procedimentos 
(descrição e notações pedagógicas) 
 
1. O professor distribui para os alunos o fragmento 47 das Galáxias impresso em folha de 

papel. 

2. A primeira leitura oral do poema será na voz de seu autor: Haroldo de Campos. 

3. O professor solicita que os alunos acompanhem a leitura na voz do poeta. 

4. Depois, o professor apresenta o livro Galáxias, comentando aspectos relevantes, tais como: 

o projeto gráfico, a proposta estético-literária do livro, a situação de produção dos textos, os 

modos de circulação e outros. Em seguida, apresenta também uma nota biobibliográfica sobre 

o poeta Haroldo de Campos. 

5. Para a leitura oral do poema, o professor solicita que os alunos fiquem em pé, formando um 

círculo em sala de aula. Desta feita, o professor lê o primeiro verso do poema, e cada aluno 

vai dando sequência a leitura. 

6. Logo após, o professor distribui para a turma o roteiro de leitura do poema em estudo: 

 
Roteiro de leitura do poema em prosa Galáxias (fragmento 47), de Haroldo de Campos 
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QUESTÕES 

 
Análise textual 
1) Enumere os versos do poema. 

2) No poema em estudo, observam-se rupturas quanto ao registro cotidiano da linguagem. 

Aponte três aspectos textuais responsáveis por essa ruptura. 

3) De maneira geral, a sequência narrativa de um texto pode ser esquematizada da seguinte 

maneira: 

. situação inicial 

.complicação 

. ações 

.resolução. 

Situação final 

.avaliação final 

 

Identifique, no poema, os componentes da sequência narrativa, considerando as possíveis 

variações do esquema acima ilustrado. Descreva também o conteúdo de cada componente. 

4) Além de narrar uma história, o texto explora, de forma significativa, os potenciais sonoros 

das palavras (rimas, aliterações, assonâncias, paranomásias). Escolha cinco versos do poema 

e reconheça esses “jogos sonoros”.  

5) O neologismo é outro elemento importante para a expressividade poética do texto. 

Escolha três neologismos do poema e descreva seu processo de formação, contextualizando-

os. 

6) Caso o poema fosse reescrito conforme as normas do código escrito da língua, ou seja, 

utilizando-se de pontuação, iniciais maiúsculas e paragrafação, os sentidos do texto seriam 

modificados? Argumente. 

7) O personagem principal do poema surge grafado de maneiras diferentes: o miniminino , 

meuminino e o menino. Quais os sentidos possíveis dessa variação? Para responder à 

questão, considere o poema em sua totalidade. 
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Notações pedagógicas 
 
 
1.  O poema deverá ser visualizado em sala de aula também no projetor multimídia, tendo em 

vista a relevância de sua disposição gráfica, aspecto sobremaneira decisivo na construção dos 

sentidos. 

2. O uso da voz do poeta, acreditamos, aproxima leitor e texto, realçando, desse modo, 

aspectos da enunciação. 

3. A organização circular da turma no espaço da sala de aula quando da oralização do poema, 

além de tentar recriar a própria circularidade sugerida pelo texto (ver as linhas 40, 41 e 42 do 

poema), encena uma performance de leitura da qual o corpo também faz parte, já que os 

alunos estarão em pé. Desse modo, conteúdos atitudinais são postos em evidência no que diz 

respeito às configurações textual-discursivas do texto literário notadamente em sua natureza 

singular frente aos outros gêneros textuais que circulam na escola. Com isso, enfatizamos que, 

ao solicitar movimentos específicos da voz e do corpo os quais produzem o ritmo, a presença 

do gênero textual poema em sala de aula desenvolve no aluno uma atitude crítica em relação à 

linguagem. Em outras palavras, os sentidos do poema começam na forma de concretizá-lo em 

voz alta. 

4. A participação do professor na “leitura circular” é outro aspecto importante, pois, de modo 

geral, na cena de aula, o letramento literário coletiva os sujeitos envolvidos no processo 

ensino-aprendizagem, sujeitos com objetivos de leitura diferenciados, no entanto, leitores. 

5. O estudo dirigido deverá ser realizado em sala de aula. 

6.  No tópico 2, as primeiras impressões dos alunos sobre o texto podem acontecer no 

momento da leitura, de forma oral. Nesse caso, esta questão 2 poderia ser suprimida do roteiro 

de leitura. Todavia, insistimos no registro escrito do aluno, que revela uma apreciação crítica 

sistematizada. 

7. Os tópicos 3 e 4 tratam da cena genérica do texto. Assim sendo, o professor deverá, durante 

o trabalho com as questões, formular para a turma o conceito de poema em prosa ou prosa 

poética e levar outros exemplos dessa forma lírica. O princípio metodológico fundamental 

aqui é a formulação do conceito a partir da experiência de leitura do aluno. 

 
 
UNIDADE DE ENSINO III 
 
 
 
Objetivo geral: reconhecer o discurso literário como fonte de construção de identidades. 
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Prática de linguagem: Produção de texto e análise linguística. 

Procedimento de ensino: aula expositive. 

Recurso de ensino: projetor multimedia. 

Nível: Ensino Médio. 

Duração: 2 encontros. 

 
Objetivos específicos: 
 
 
→ Conceituar narrativa autobiográfica 

→ Discutir a representatividade da infância na construção da identidade 

→ Incentivar a produção de textos criativos 

→ Produzir texto: o gênero autobiografia. 

 

Competências: 

 

→ Utilizar linguagens nos três níveis de competência: interativa, gramatical e textual 

→ Colocar-se como protagonista na produção e recepção de textos 

→ Reconhecer recursos expressivos das linguagens 

→ Identificar-se como usuário de linguagens que estruturam uma identidade cultural própria 

→ Usar as diferentes linguagens nos eixos da representação simbólica; expressão e 

comunicação. 

 

Procedimentos 
(descrição e notações pedagógicas) 
 

1. O professor retoma a questão 7 do roteiro de leitura. 

2. Formula para os alunos a seguinte questão: no poema em estudo, podemos afirmar que as 

aventuras do personagem (o menino) pelos contos maravilhosos é uma recuperação das 

experiências afetivas e literárias da infância do narrador? 

3. A partir das respostas, tece comentários sobre a importância da infância na construção da 

identidade dos sujeitos. 

4. Para ilustrar a relação infância e identidade, a turma assistirá ao vídeo “O menino poeta”, 

de Adriana Calcanhoto. 
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5. O professor conceitua: 

 

Biografia 

 

Narração oral, escrita ou visual dos fatos particulares das várias fases da vida de uma pessoa 

ou personagem. Pode privilegiar o gênero literário ou não, vir em forma de filme, de texto 

teatral e ser elaborada em ordem cronológica ou em forma narrativa (COSTA, 2008, p. 42). 

 

Autobiografia 

 

A narração sobre a vida de um indivíduo, escrita pelo próprio, sob forma documental, ou seja, 

é uma prosa que uma pessoa real faz de sua própria existência, acentuando a vida individual e, 

em particular, a história de sua personalidade (COSTA, 2008, p. 37). 

 

6. Propõe a produção de texto conforme as seguintes orientações: 

a) gênero textual: narrativa autobiográfica; 

b) objetivo: narrar eventos da infância do aluno; 

c) espaço de circulação: a sala de aula. 

 

Notações pedagógicas 

 

1. A atividade de produção de texto será realizada extraclasse, em conformidade com os 

prazos estabelecidos pelo professor; 

2. Nesta unidade, haverá a confluência de conteúdos conceituais (narrativa autobiográfica), 

procedimentais (produção de texto escrito) e atitudinais (recuperação da infância); 

3. A ideia de escrita de narrativa autobiográfica partiu do livro Letramentos no ensino médio, 

das autoras Ana Lúcia Silva Souza, Ana Paula Corti e Márcia Mendonça; 

4. A utilização do vídeo “O menino poeta” objetiva apontar as maneiras de recuperação da 

infância, estabelecendo relações entre autoria e autobiografia na representação literária. 
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Naturalmente, não se torna necessária uma análise exaustiva dos textos visual e verbal, tão 

somente o vídeo servirá como motivação para o aluno escrever suas memórias da infância; 

5. Em razão de expor particularidades íntimas dos alunos, que poderiam causar 

constrangimento, a leitura da narrativa autobiográfica em sala de aula só ocorrerá mediante o 

aceite do aluno. 

 

UNIDADE DE ENSINO IV 

 

Objetivo geral: discutir aspectos do código escrito da língua. 

Prática de linguagem: análise linguística. 

Procedimento de ensino: aula expositiva. 

Recurso de ensino: folhas de papel avulsas. 

Nível: Ensino Médio. 

Duração: 4 encontros. 

 

Objetivo específico: 

 
→ Identificar a funcionalidade dos sinais de pontuação.  
 

Competências: 

 

→ Utilizar linguagem nos níveis gramatical e textual 

→ Ler e interpretar 

→ Analisar metalinguisticamente as diversas linguagens 

→ Usar as diferentes linguagens no eixo da representação simbólica: expressão e 

comunicação. 

 
 
Procedimentos 
(descrição e notações pedagógicas) 
 
 
1. O professor retoma a questão 6 do Roteiro de Leitura; 
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2. Discute a funcionalidade dos sinais de pontuação para a construção de sentidos de um 

texto. Ao mesmo tempo, reitera que a ausência de pontuação no poema de Haroldo de 

Campos, no entanto, é um dos recursos dos usos literários da linguagem; 

3. O professor apresenta a seguinte atividade: 

 
 

 

Atividade de Análise Linguística 

No texto abaixo transcrito, foram suprimidos os sinais de pontuação. Faça a 

pontuação adequada. Explicite suas escolhas em cada caso. 

Magia por todos os lados 

caminhando por ruas de São Paulo principalmente nos bairros de classe média 

mais afastados do centro é comum deparar com residências que possuem garrafas 

plásticas cheias de água acima dos relógios medidores de consumo de eletricidade muito 

provavelmente seus moradores não têm plena consciência de que estão praticando 

magia afinal esta é comumente identificada com grandes rituais satânicos ou não 

realizados em lugares recônditos o mesmo acontece com o pé de arruda plantado num 

vaso logo à entrada da casa o senso comum enxerga esses fatos como simples crendices 

ou superstições sem maiores consequências então por que dizemos que são atos mágicos 

afinal quando falamos de magia ao que exatamente estamos nos referindo a magia pode 

estar presente na vida de cada ser humano de uma forma muito mais frequente do que 

muitos gostariam que estivesse de certa forma podemos afirmar que não há registros de 

povos desde da pré-história que não tenham algum tipo de crença e prática mágica os 

primeiros registros gráficos as pinturas rupestres datadas de mais de 30 mil anos 

apontavam para a realização de rituais motivados por crenças míticas com finalidades 

mágicas como por exemplo ser bem sucedido numa caçada podemos supor com 

bastante possibilidade de acerto que o ser humano primitivo desde o alvorecer da 

humanidade já lançava mão da magia  vemos portanto que a magia é tão antiga quanto 

a própria humanidade 

GUERRIERO, Silas. A magia existe? São Paulo: Paulus, 2003, p.11-12. (Questões 

fundamentais do ser humano, 17). Texto adaptado 
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Notações pedagógicas 

 

1. Nessa atividade, o aluno apreenderá as regras de pontuação mediante a reflexão acerca da 

estrutura sintática de uma determinada configuração textual. 

2. O professor discutirá os usos dos sinais de pontuação, tentando sistematizar princípios 

gerais para tais usos. 

 

UNIDADE DE ENSINO V 

 

Objetivo geral: desenvolver a realização oral de narrativas. 

Prática de linguagem: oralidade. 

Procedimento de ensino: atividade de contação de histórias. 

Recursos de ensino: projetor multimídia. 

Nível: Ensino Médio. 

Duração: 6 encontros. 

 

Objetivos específicos: 

→ Reconhecer elementos performáticos na oralização de narrativas 

→ Legitimar a expressão literária das manifestações da cultura oral 

→ Identificar o legado das culturas indígenas e africanas como fonte das narrativas orais no 

Brasil. 

 

Competências: 
 

→ Utilizar linguagem em nível interativo 

→ Reconhecer recursos expressivos das linguagens 

→ Identificar manifestações culturais no eixo temporal, reconhecendo momentos de tradição 

e ruptura 

→ Identificar-se como usuário e interlocutor de linguagens que estruturam uma identidade 

cultural própria 

→ Usufruir do patrimônio cultural nacional 
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→ Contextualizar e comparar esse patrimônio, respeitando as visões nele implícitas. 

 
 

Procedimentos 
(descrição e notações pedagógicas) 
 

1. O professor faz considerações a respeito o narrador do fragmento 47 das Galáxias, 

aproximando-o do contador de histórias da cultura oral. 

2. O professor discute com a turma os seguintes textos: As “humildes Sherazades” encantam 

os engenhos nordestinos e “Contos e acalantos”, de Adriano Gomes. 

3. Depois das discussões, propõe a atividade de contação de histórias na sala de aula. 

4. Apresenta alguns procedimentos indispensáveis ao contador de histórias: 

 

→ modular e entonar a voz corretamente 

→ ter boa dicção 

→ evitar cacoetes de linguagem 

→ ter cuidado com as pausas no momento certo 

→ dispensar as descrições cheias de detalhes 

→ utilizar ou não recursos visuais 

→ ter controle sobre a situação 

→ olhar e igual para todos os alunos 

→ não interromper a contação para dar conselhos ou fazer advertências 

→ evitar ficar parado o tempo todo 

→ não declarar que está nervoso ou inseguro 

→ descartar a negociação da história com situações que suscitarão outros interesses dos 

alunos. 

 

 

Notações pedagógicas 

 

1. A atividade será realizada em grupo formado por cinco alunos. 

2. Os grupos decidirão os modos de contação das histórias (se apenas um aluno será o 

narrador ou outras possibilidade, uso de recursos visuais ou não, uso de áudio e outros 

aspectos). 
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3. O professor indicará as fontes bibliográficas das histórias que deverão ter origem nas 

culturas indígena e africana. 

4. O professor acompanhará o processo de preparação da atividade em horário previamente 

combinado com os alunos. 

5. A atividade preferencialmente deverá ocorrer em sala de aula, no entanto, poderá acontecer 

também em outro espaço físico da escola. 

6. Os procedimentos do contador de histórias e os textos foram extraídos do livro A voz que 

vem de longe: o contador de histórias na formação do leitor. 

 

4.2.3. A voz lírica na canção pop rock de Marcelo Camelo 

 

1) Canção (letra de música) 
 

O vencedor 

 

Olha lá, quem vem do lado oposto 
e vem sem gosto de viver 
Olha lá, os que os bravos são escravos  
sãos e salvos de sofrer 
Olha lá, quem acha que perder 
é ser menor na vida 
Olha lá, quem sempre quer vitória 
e perde a glória de chorar 
 
Eu que já não quero mais ser um vencedor, 
levo a vida devagar pra não faltar amor 
 
Olha você e diz que não 
vive a esconder o coração 
 
Não faz isso, amigo 
Já se sabe que você 
só procura abrigo 
mas não deixa ninguém ver 
Por que será? 
 
Eu que já não sou assim 
muito de ganhar 
junto às mãos ao meu redor 
Faço o melhor que sou capaz 
só pra viver em paz 

Marcelo Camelo 
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2) Diagrama de “O vencedor” 

 

Compositor: Marcelo Camelo 

Diagrama de Luiz Tatit 
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3)  A escolha do texto 

 

A canção “O vencedor” faz parte do terceiro CD da banda de pop rock Los Hermanos. 

Sua escolha para formar o corpus de nossa pesquisa orientou-se pelos seguintes critérios: a) a 
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música popular massiva, b) a trajetória lítero-musical da banda de rock Los Hermanos e c) a 

caracterização das culturas juvenis que a canção encena. 

Segundo Jannotti Junior (2008), a música popular massiva caracteriza-se por uma 

linguagem própria e utiliza de maneira específica as tecnologias de gravação, reprodução e 

circulação, manipulando elementos plásticos dos sons e, também, apropriações culturais. De 

modo geral, observa-se uma tensão entre processos criativos e a lógica de consumo. Pelo 

exposto, a música popular massiva corresponde a fenômenos intersemióticos que entrelaçam 

criação artística e mercado, características marcantes das culturas midiáticas contemporâneas. 

Nessa perspectiva, em sala de aula, o estudo do gênero canção implica a dimensão discursiva 

dos produtos culturais de massa que, além do texto verbal e melódico, deve considerar os 

entornos tecnológicos e de mercado. 

A trajetória lítero-musical dos Los Hermanos está relacionada aos elementos da 

música popular massiva. A banda surgiu no Rio de Janeiro, em 1997, ambientada na cena 

underground, e lançou quatro CDs: Los Hermanos (1999), Bloco do Eu sozinho (2001), 

Ventura (2003) e 4 (2005), marcados por um hibridismo de ritmos: ska, hardcore, indie rock, 

rock alternativo e MPB. Formada pelos músicos Marcelo Camelo, Rodrigo Amarante, 

Rodrigo Barba e Bruno Medina, a banda se destacou tanto pelas qualidades lítero-musicais de 

suas composições quanto pelo alcance nas mídias de entretenimento, lotando ginásios, 

participando de vários programas em canais de televisão e vendendo números consideráveis 

de CDs. Em 2007, a banda resolveu parar a sua produção por decisão de seus componentes, 

que decidiram se dedicar a projetos individuas. 

Quanto à caracterização das culturas juvenis, além dos fenômenos relativos à música 

popular massiva, as canções dos Los Hermanos quase sempre discutem, de maneira lírica, 

outra imagem da juventude, como em “O vencedor”: 

 

→ “Olha lá quem vem do lado oposto” 

→ “Eu que já não sou assim/ muito de ganhar” 

→ “Eu que já não quero mais ser um vencedor” 

 

No texto, o enunciador não confirma a mitologia moderna da juventude, assentada 

pela simpatia e por happy ends olimpianos, erotismos, felicidades, valores femininos e 

masculinos e cultura planetária (BORELLI, 2008). 
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4) Os conteúdos de ensino 

 

a) O sincretismo do gênero: palavra e melodia 

 

A prática de ensino do gênero canção mostra-se problemática, uma vez que o seu 

próprio conceito do gênero, não raro, desencadeia polêmicas em torno de sua vinculação ao 

universo literário. Comumente, a canção tem sido utilizada em sala de aula como poema, 

argumentando-se que “o trabalho está exclusivamente voltado para o manuseio da palavra nas 

canções, por isso, por questões didáticas, elas serão consideradas poemas e a teoria sobre a 

qual a análise se apoia é a teoria literária” (TELES, 2009, p. 7). 

Nesta pesquisa, estamos considerando a canção como um gênero sincrético (TATTI, 

1996; SARAIVA, 2005; CARRETA, 2009) por sua natureza intersemiótica, que conjuga 

unidades linguísticas e sequências melódicas projetadas para o interlocutor/ouvinte através da 

gestualidade oral do canto: 

 

Cantar é uma gestualidade oral, ao mesmo tempo contínua, articulada, tensa 
e natural, que exige um permanente equilíbrio entre os elementos melódicos, 
linguísticos, os parâmetros musicais e a entoação coloquial. O cancionista é 
um gesticulador sinuoso com uma perícia intuitiva muitas vezes 
metaforizada com a figura do malandro, do apaixonado, do gozador, do 
oportunista, do lírico, mas sempre um gesticulador que manobra sua 
oralidade, e cativa, melodicamente, a confiança do ouvinte. No mundo dos 
cancionistas não importa tanto o que é dito mas a maneira de dizer, e a 
maneira é essencialmente melódica. Sobre essa base, o que é dito torna-se, 
muitas vezes, grandioso (TATTI, 1996, p. 9). 

 

A transposição didática do gesto grandioso do cancionista exigirá do professor o 

conhecimento de alguns elementos musicais básicos, conforme Pinto (2000): 

→ Melodia – é aquilo que cantamos numa música. Se fizermos o exercício de entoar uma 

música qualquer sem letra, aquilo que cantarmos será a melodia. Ela é composta por notas, 

sons graves, agudos, pausas e divisão do tempo. 
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→ Ritmo – é o que na música se relaciona com o tempo, isto é, a divisão ordenada dos sons 

no tempo. O ritmo também é sinônimo de gênero musical, por exemplo, a canção “O 

vencedor” é um pop rock. 

→ Harmonia – é aquilo que está relacionado com o acompanhamento de uma melodia. 

Quando alguém toca violão, por exemplo, acompanhando uma melodia que está assobiando, o 

que está tocando em seu violão é o que chamamos de harmonia. 

→ Modo – é um conjunto de notas dentre as doze notas musicais com as quais se construirá a 

melodia, ou seja, a melodia em um modo qualquer será composta com as notas desse modo. O 

conhecido Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó é um modelo de modo maior, por exemplo. 

 Na canção “O vencedor”, o equilíbrio entre os elementos melódicos e linguísticos 

segue um padrão mais ou menos estável: 
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A primeira frase melódica, que se repete na primeira estrofe e a partir do sétimo verso, 

sofre pequenas alterações, mas sem sair da tonalidade, reiterando os posicionamentos do 

cancionista em suas interpelações para com o interlocutor. 

Essa estabilidade, porém, neste segmento da melodia, alcança forte efeito expressivo: 

 

 

 -

 

 

Sol#  

Sol    

Fá# Olha lá quem  

Fá  

Mi  Vem 

Ré#  do pos- sem -ver 

Ré  

Dó#  la- gos- 

Dó  

Si  -do o- -to to vi- 

Lá#  

Lá  

Sol#  de 

Sol  

Fá#  Vem 

Fá  
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pro- não  ver por  que 

 nin- 

 -cu- -go- deixa se- 

 -rá- 

 -o  

 -bri- -guém 

  

só -ra-a- mas  

 

 

 

 

 

b) A voz lírica 

 

Como um dos gestos sinuosos do cancionista, a voz lírica traduz um pacto indissolúvel 

entre palavra e som, “o valor dos versos líricos é justamente essa unidade entre a significação 

das palavras e sua música” (STAIGER, 1975, p. 22). Na canção “O vencedor”, o eu 

lírico/enunciador/cancionista manifesta essa expressão do lirismo logo no início do texto: 

 

Olha lá que vem do lado oposto 

E vem sem gosto de viver 

Olha lá que os bravos são escravos 

Sãos e salvos de sofrer 

Olha lá quem acha que perder 
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É ser menor na vida 

Olha lá quem sempre quer vitória 

E perde a glória de chorar. 

 

 

Nesse primeiro segmento do texto, a voz lírica, através da recorrência do dêitico 

espacial lá, estabelece um movimento valorativo na cena de enunciação que se inscreve nas 

oposições semânticas entre o próximo e o distante. Maingueneau (1996, p. 26-27), a respeito 

dessas oposições, conclui: 

 

Este par primordial que dissocia a esfera ego-cêntrica (o “próximo”) e suas 
dependências imediatas da esfera do não-eu não funciona apenas no registro 
espacial; vale também para a valorização e a desvalorização. Em virtude de 
uma ambiguidade que não se consegue eliminar, o domínio do –là, do 
distante, pode significar tanto a exclusão de si (posto a uma distância 
contemplativa) quanto a exclusão do outro (recusa). 

 

Em nossa leitura, a ambiguidade valorativa entre o próximo e o distante assim como a 

exclusão de si e a exclusão do outro, contrária ao posicionamento de Maingueneau, são 

dissolvidas pela natureza lírica da canção. A unidade indissolúvel entre sentido e 

musicalidade, mesmo sem nos referirmos à dimensão melódica do gênero, acentua a 

confluência dessa ambiguidade, enfatizada pelos efeitos expressivos das ligações do 

significante: 

 

Olha lá que os bravos são escravos/ São e salvos de sofrer 

 

 As contaminações sonoras – aliterações, assonâncias, rimas, paranomásias – 

absorvem o eu e o não eu, eliminando os espaços dêiticos diferenciados, e constroem, 

poeticamente, a tensão entre o sujeito contemplativo, que incorpora a recusa do outro para 

fins de projetar-se como discurso na canção. Essa tensão se concretiza também nas 

interpelações do enunciador: 
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Não faz isso, amigo 

Já se sabe que você 

Só procura abrigo 

Mas não deixa ninguém ver  

Por que será? 

 

 

5) Sequência didática 

 

UNIDADE DE ENSINO I 

 

Objetivo geral: discutir aspectos da canção popular massiva. 

Prática de linguagem: Leitura. 

Procedimento de ensino: aula expositiva dialogada. 

Recurso de ensino: reprodutor multimídia. 

Nível: Ensino Médio. 

Duração: 2 encontros. 

 

Objetivos específicos: 

 

→ Identificar as semioses em manifestações públicas de massa – show de rock 

→ Apreender sentidos de suportes eletrônicos 

 

Competências: 

 

→ Colocar-se como protagonista na recepção de textos 

→ Reconhecer recursos expressivos das linguagens 
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→ Identificar-se como usuário e interlocutor de linguagens que estruturam uma identidade 

cultural própria 

→ Usufruir do patrimônio cultural nacional 

→ Contextualizar esse patrimônio, respeitando as visões de mundo nele implícitas 

 

Procedimentos  
(descrição e notações pedagógicas) 
 

1. O professor apresenta o objeto de ensino da aula: o gênero canção. 

2. No projetor multimídia, assiste com os alunos a execução da canção “O vencedor” no show 

da banda de pop rock Los Hermanos. 

3. O professor formula uma questão pedagógica: num show de rock, que aspectos podem ser 

considerados geradores de sentidos? 

4. No quadro, as respostas dos alunos são registradas. 

5. Considerando as respostas pertinentes, o professor sistematiza a definição do gênero 

canção. 

6. Logo após, faz um breve histórico do gênero no Brasil: origens, características, 

suportes de circulação, ritmos, movimentos musicais relevantes, cancionistas, cantores(as), 

entre outros aspectos. 

7. Distribui, em folhas avulsas, o texto verbal e a representação melódica da canção “O 

vencedor”, de Marcelo Camelo, cancionista da banda de rock Los Hermanos. 

 

Notações pedagógicas 

 

1. A unidade de ensino 1 trata da motivação para o estudo sistemático do gênero 

canção. 

2. No tópico 3, o professor deve, a partir das respostas do alunos, pontuar os seguintes 

aspectos: a organização do palco, o cenário, a iluminação, a performance dos músicos, a 

qualidade do som, os instrumentos musicais utilizados, o arranjo musical, o modo de 

interação entre os músicos e o público, a participação do público, entre outros. 

3. No tópico 7, o professor deve contextualizar a banda Los Hermanos: percurso histórico, os 

CDs lançados, os músicos. Se possível, mostrar para os alunos as capas dos CDs, os sucessos 

de mídia etc. 
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UNIDADE DE ENSINO 2 

 

Objetivo geral: atribuir sentido à configuração linguístico-discursiva-melódica do gênero 

canção. 

Prática de linguagem: leitura. 

Procedimento de ensino: estudo dirigido. 

Recursos de ensino: folhas de papel avulsas e aparelho multimídia. 

Nível: Ensino Médio. 

Duração: 6 encontros. 

 

Objetivos específicos: 

 

→ Reconhecer elementos formais do gênero canção 

→ Desenvolver estratégias de análise textual 

→ Discutir a noção de lirismo 

 
Competências: 

 

→ Utilizar linguagens nos níveis interativos e textuais 

→ Ler e interpretar 

→ Analisar e interpretar no contexto de interlocução 

→ Reconhecer recursos expressivos das linguagens 

→ Usufruir do patrimônio cultural nacional 

→ Contextualizar esse patrimônio, respeitando as visões de mundo nele implícitas 

 

Procedimento 
(descrição e notações pedagógicas) 
 

1. O professor distribui para os alunos o roteiro de leitura da canção em estudo. 

Roteiro de leitura da canção “O vencedor”, de Marcelo Camelo: 
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1)  Na primeira estrofe, observamos  alguns usos específicos da linguagem: 

a) repetições sintáticas 

b) semelhanças sonoras 

c) relações de oposição 

Descreva tais usos (estruturas sintáticas, figuras sonoras, oposições semânticas). 

2) De maneira geral, na primeira estrofe, texto verbal e padrão melódico  

apresentam a mesma organização. Discuta essa afirmação. 

3) Nas estrofes seguintes, a interação entre o cancionista e o  ouvinte acontece 

através das metáforas: 

a) “Levo a vida devagar pra não faltar amor” 

c) “Vive a esconder o coração” 

b) “Já se sabe que você/Só procura abrigo/Mas não deixa ninguém ver” 

d) “Eu que já não sou assim/Muito de ganhar” 

Comente essas imagens, mostrando como acontece o “diálogo virtual” entre 

enunciador e interlocutor . 

4) Considerando a sua resposta à questão anterior, como podemos interpretar a 

voz  final  eu lírico: 

“Junto as mãos ao meu redor 

Faço o melhor que sou capaz 

Só pra viver em paz” 

5) Aponte três aspectos líricos do texto. 

6) Do seu ponto de vista, qual o tema do texto? 
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Notações pedagógicas 

 

1. O procedimento de ensino estudo dirigido envolve conteúdos conceituais (aquisição, 

aprofundamento e atualização de informações), procedimentais (habilidade de leitura, de 

interpretação de textos, elaboração de sínteses, entre outros) e atitudinais (respeito pelo 

trabalho, dedicação, interesse). 

2. A didatização do gênero canção necessita de um aprofundamento no que diz respeito à 

intersemiose entre texto verbal e melodia. Seja pela tradição escolar de trabalhar 

exclusivamente com textos verbais, seja pelas limitações dos professores de língua portuguesa 

quanto às características da linguagem musical, a canção em sala de aula torna-se complexa 

no sentido de elucidar para o aluno os sentidos gerados pela frase melódica. 

3. Por esses motivos, o estudo da canção aqui realizado tentou, ao menos minimamente, 

contemplar a caracterização do gênero (questão 2) e uma certa metalinguagem (cancionista, 

ouvinte). 

4. Nas unidades de ensino 1, 3, 4 e 5, outros aspectos do gênero foram discutidos. 

5. Os termos em destaque nas questões 3 e 4.  

 

UNIDADE DE ENSINO 3 

 

Objetivo geral: reconhecer a dimensão pragmática da linguagem. 

Práticas de linguagem: leitura e análise linguística. 

Procedimentos de ensino: aula expositiva e estudo de caso. 

Recurso de ensino: texto didático. 

Nível: Ensino Médio. 

Duração: 4 encontros. 

 

Objetivos específicos: 

 

→ Identificar o caráter interativo da linguagem numa situação de comunicação 

→ Atribuir sentidos aos elementos linguísticos, discursivos e semióticos do gênero canção 
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Competências 

 

→ Ler e interpretar 

→ Analisar e interpretar no contexto de interlocução 

→ Analisar metalinguisticamente as diversas linguagens 

→ Analisar as linguagens como fontes de legitimação de acordos sociais 

 

Procedimentos 
(descrição e notações pedagógicas) 
 

1. O professor retoma a unidade de ensino 1, exibindo novamente o show da banda Los 

Hermanos em que aparece a canção “O vencedor”. 

2. Logo após, propõe a seguinte atividade: 

  

As situações de comunicação realizadas, por exemplo, através de textos escritos 

ou orais, promovem a interação entre as pessoas. Para que seja possível compreender 

melhor essa interação, devemos considerar alguns elementos: 

INTENCIONALIDADE     ACEITABILIDADE   SITUACIONALID ADE 

atitudes do produtor do       reações do receptor do 

  texto                                              do texto                         circunstâncias em 

que 

                                                                                         ocorre comunicação 

Caracterize esses elementos no show da banda Los Hermanos e tente responder 

à seguinte pergunta: afinal, quem é o “vencedor” de que fala a canção? 

 

 

Notações pedagógicas 
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1. O exercício recupera a dimensão pragmática da linguagem. Nesse sentido, o professor deve 

orientar a realização da atividade, explicitando os componentes da interação intersemiótica 

que envolve o gênero canção, destacando: 

→ a intencionalidade do cancionista quanto ao gesto oral do canto e ao texto verbal (as 

funções do dêitico espacial lá e dos atos perlocutórios) 

→ a aceitabilidade do público/leitores no que se refere aos atos de fala do cancionista  

→ a situação de comunicação: a canção no show da banda e em sala de aula  

2.  O exercício retoma as discussões realizadas na unidade de ensino 1, porém os elementos 

discutidos anteriormente serão agora sistematizados, utilizando-se, inclusive, uma 

metalinguagem adequada. 

 

UNIDADE DE ENSINO 4 

 

Objetivo geral: identificar os elementos constituintes do gênero textual projeto de pesquisa. 

Práticas de linguagem: leitura e produção de texto. 

Procedimentos de ensino: aula expositiva e ensino com pesquisa. 

Recurso de ensino: texto didático. 

Nível: Ensino Médio. 

Duração: 8 encontros. 

 

Objetivos específicos: 

 

→ Conceituar o gênero textual projeto de pesquisa 

→ Produzir texto de caráter científico: o gênero projeto de pesquisa 

→ Reconhecer as fontes da cultura musical pop: a banda de rock inglesa The Beatles e o 

movimento musical brasileiro Jovem Guarda 

 

Competências 

 

→ Utilizar linguagens nos níveis interativos e textuais 
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→ Colocar-se como protagonista na produção de textos 

→ Identificar manifestações culturais no eixo temporal 

→ Emitir juízos críticos sobre manifestações culturais 

→ Analisar metalinguisticamente as diversas linguagens 

→ Identificar a motivação social dos produtos culturais nas suas perspectivas sincrônica e 

diacrônica 

→ Usufruir do patrimônio cultural nacional e internacional 

 

Procedimentos 
(descrição e notações pedagógicas) 
 

1. O professor apresenta o objeto de ensino: as fontes da música pop: The Beatles e a Jovem 

Guarda. 

2. Para o estudo desse tema, propõe a realização de um projeto de pesquisa. 

3. Em aula expositiva, o professor discute os modos de realização do projeto de pesquisa, 

caracterizando os itens: 

 

a) Título 

b) Objetivo 

c) Justificativa 

d) Metodologia (leitura de obras de referência, fichamento de dados, produção de um texto 

informativo sobre o tema) 

e) Produto final (um texto informativo) 

f) Fontes de consulta (enciclopédia, livros sobre música pop, Internet, entre outras) 

g) Cronograma (levantamento das fontes, leitura da bibliografia, preparação das fichas) 

h) Produção do texto 

i) Apresentação 

 

4. O professor divide a turma em seis grupos assim dispostos: 

 

GRUPO 1 – The Beatles: origem, influências, propostas estético-musicais, repercussão 

midiática 

GRUPO 2 – The Beatles: as canções (análise e interpretação) 
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GRUPO 3 – The Beatles: o legado musical e cultural da banda para a cena pop 

contemporânea internacional 

GRUPO 4 – A Jovem Guarda: origem, influências, propostas estético-musicais, repercussão 

midiática 

GRUPO 5 – A Jovem Guarda: as canções (análise e interpretação) 

GRUPO 6 – A Jovem Guarda: o legado musical e cultural do movimento para a cena pop 

contemporânea no Brasil 

 

Notações pedagógicas 

 

1. O ensino com pesquisa envolve conteúdos conceituais (coleta, seleção, organização e 

registro de informações), procedimentais (observação, manuseio de fontes e documentos 

diversos, utilização de diferentes ambientes educativos, registro e expressão oral) e atitudinais 

(cooperação e autoconfiança). 

2. O projeto de pesquisa deverá ser montado em sala de aula, com discussões sobre cada um 

dos itens. 

3. A pesquisa deverá ser realizada em sala de aula e extraclasse, simultaneamente. 

4. Em sala de aula, de acordo com o cronograma estabelecido, o professor acompanhará a 

realização das tarefas e os resultados da pesquisa. 

5. Na produção do texto, o professor deve enfatizar o trabalho coletivo de autoria. 

6. Na análise e interpretação das canções, serão retomadas as discussões sobre o gênero 

canção feitas anteriormente. 

7. O grupo deverá escolher apenas uma canção para análise e interpretação. 

8. A apresentação dos resultados da pesquisa ocorrerá na forma de seminário, objeto da 

Unidade de Ensino 4. 

 

UNIDADE DE ENSINO 5 

 

Objetivo geral: desenvolver práticas de oralidade em função do trabalho de pesquisa 

realizado. 

Práticas de linguagem: leitura e oralidade. 

Procedimento de ensino: aula expositiva e seminário. 
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Recursos de ensino: projetor multimídia e texto xerografado. 

Nível: Ensino Médio 

Duração: 6 encontros. 

 

Objetivos específicos: 

 

→ Socializar conhecimentos sobre um tema específico 

→ Desenvolver a expressão oral. 

 

Competências 

 

→ Utilizar a linguagem no nível interativo 

→ Colocar-se como protagonista na recepção de textos 

→ Aplicar as tecnologias da comunicação e da informação em situações de 

ensino/aprendizagem 

→ Interpretar no contexto de interlocução 

→ Identificar manifestações culturais no eixo temporal 

→ Identificar a motivação social dos produtos culturais. 

 

Procedimentos 
(descrição e notações pedagógicas) 
 

1. O professor retoma a Unidade de Ensino 3 propondo a apresentação dos resultados da 

pesquisa através de seminário. 

2. Sugere um título para a atividade: “De Liverpool à Rua Augusta: as fontes da música pop”. 

3. Em aula expositiva, o professor conceitua o procedimento de ensino seminário, 

sistematizando as atribuições dos participantes da atividade: 

 

a) Para o professor: 
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→ organizar o ambiente de sala de aula, selecionando ou solicitando a indicação dos 

debatedores 

→ coordenar as apresentações, direcionando, questionando, esclarecendo e sintetizando o 

processo, quando necessário 

→ garantir o respeito e a solidariedade, a participação e a cooperação 

→ estimular a reflexão crítica e o aprofundamento dos estudos. 

 

b) Para o aluno: 

 

→ responsabilizar-se pelo subtema determinado 

→ ler e estudar, aprofundando sua compreensão a respeito do subtema 

→ organizar e sistematizar as ideias principais do assunto estudado 

→ apresentar o produto final da pesquisa realizado (um texto informativo), com cópias para 

cada participante 

→ expor, de maneira clara e objetiva, as ideias essenciais estudadas 

→ assistir atentamente à exposição dos colegas. 

 

3. O professor estabelece o cronograma de apresentação do seminário. 

 

Notações pedagógicas 

 

1. O procedimento de ensino seminário envolve conteúdos conceituais (coleta, seleção, 

organização e registro de informações), procedimentais (leitura, pesquisa, registro e expressão 

oral) e atitudinais (cooperação e autoconfiança). 

2. O professor deve estabelecer o tempo de fala dos alunos (aproximadamente 20min. para 

cada subtema). 

3. Em razão do caráter informativo do seminário, o qual, nesse sentido, apresenta o legado 

histórico das fontes da música pop, o debate em sala de aula deve ser encaminhado no sentido 

de esclarecimentos mais pontuais sobre a trajetória da banda inglesa The Beatles e sobre a 

Jovem Guarda. Não se trata de defesas de pontos de vista discordantes. 

4. No subtema “As canções (análise e interpretação)”, o professor deve sugerir que a canção 

em estudo seja “interpretada” em sala de aula. 
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5. O texto produzido pelos grupos deve ter uma natureza informativa conforme os objetivos 

do seminário e orientar a exposição das ideias durante a realização da atividade. 

 

 

4.3 AS ENTRADAS DO POEMA: MODOS DE ENSINAR, MODOS DE SER 

ENCAMINHAMENTOS PARA O PROFESSOR 

 

Nesta etapa final de nossa pesquisa, sistematizamos alguns encaminhamentos para o 

professor, resultantes do exercício de elaboração das SD. Trata-se, antes de tudo, de 

encaminhamentos diretivos ancorados pelos suportes teóricos e metodológicos, através dos 

quais refletimos a respeito das entradas do poema na aula de Língua Portuguesa no Ensino 

Médio. Pontuaremos três aspectos que consideramos pertinentes para a articulação entre 

modos de ensinar e modos de ser: a) o conceito de literatura, b) o ensino de literatura e as 

práticas de linguagem e c) o ensino de literatura e a tipologia dos conteúdos.  

 

a) O conceito de literatura  

 

O conceito de literatura nas práticas de ensino deve ser contemplado como eixo 

norteador do processo de ensino/aprendizagem, embora sempre em perspectiva como em toda 

área do conhecimento, as noções, os fundamentos, os princípios constituintes das 

manifestações literárias em seus movimentos de produção, recepção e circulação, os quais 

precisam estar devidamente elucidados. Para tanto, as contribuições da teoria e crítica literária 

são indispensáveis e tornam-se também material de pesquisa na formulação de objetivos de 

ensino, na escolha dos conteúdos, na seleção de textos e na proposição de atividades. Desta 

feita, ensino, teoria e crítica estão conectados para subsidiarem as intervenções necessárias 

para que o texto literário, em seu processo de didatização, seja capaz de configurar uma 

aprendizagem significativa para o aluno no sentido de que este identifique na expressão 

artístico-literária as dimensões textuais, linguísticas e discursivas dos usos da linguagem.   

Conforme vimos no item 3.1, o conceito de literatura que orientou nosso estudo 

apresenta-se na perspectiva culturalista. Pensar em literatura e cultura na escola requer uma 

apreciação crítica quanto aos modos de produção, de recepção e de circulação dos textos 

literários. A esse respeito, no Ensino Médio, destacam-se os seguintes apontamentos: 
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• Modos de produção – Como expressão da cultura, as escritas poéticas estabelecem 

vínculos com os seus contextos históricos de produção, daí a noção de historiografia 

literária, abordagem que se consolidou no EM e que necessita de reajustes. Nesse 

sentido, em sala de aula, o professor deve promover discussões que problematizem o 

quadro estabelecido da história da literatura brasileira, com os seus estilos de época, 

autores e obras, pontuando algumas reflexões: a) o conceito de literatura é histórico e, 

portanto, a categorização dos textos literários reflete códigos simbólicos de ordem 

social, política, cultural e não, exclusivamente, estéticos, por exemplo, o chamado 

Quinhetismo e, hoje, a literatura das minorias; b) o estatuto prescritivo dos estilos de 

época, pois há obras literárias que desfiguram as limitações estilísticas, no caso, O 

Ateneu, de Raul Pompéia; e c) a constituição do cânone da literatura brasileira em 

relação aos gêneros textuais privilegiados em detrimento dos hibridismos, como a 

canção popular, das formas populares, como a literatura de cordel, e dos gêneros 

massivos, como a literatura de entretenimento. 

• Modos de recepção – Em sala de aula, a recepção do texto literário adquire 

fundamentos diferenciados. Os desdobramentos pedagógicos desse princípio 

determinam que o estudo do texto orienta-se através do estabelecimento de objetivos 

de leitura, conteúdos de ensino, procedimentos didáticos e realização de atividades. 

Para o professor, o reconhecimento do lugar da literatura na escola implica uma 

questão de base: por que estudar literatura? As possíveis respostas à indagação 

servirão de encaminhamentos para o processo de ensino/aprendizagem. Por vezes, 

professores e alunos parecem ainda não identificar o caráter didático do texto literário 

nas situações de ensino e, não raro, as práticas de leitura extraescolares etiquetadas sob 

a rubrica do prazer de ler ocupam as cenas de aula e a expressão de língua/linguagem 

sempre motivadora da literatura acaba dispersa. 

• Modos de circulação – A forma tradicional de circulação do texto literário na escola se 

restringe ao livro didático. O professor, quando considerar necessário em razão da 

produção de sentidos do texto, deve explicitar para o aluno como a transposição do 

livro da cultura para o livro didático muda em termos semióticos a experiência de 

leitura. Em relação ao poema, essas alterações são mais significativas, uma vez que o 

poema no suporte do livro didático descaracteriza-se como projeto estético-literário 

que o livro da cultura contempla. Para além do livro didático, o texto literário, se 
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possível, precisa ocupar os mais diversos espaços da escola: murais, bibliotecas, 

exposições de texto e também os suportes advindos das novas tecnologias da 

informação: e-mail, blogs, facebook, entre outros. 

 

b) Ensino de literatura e práticas de linguagem 
 
 

A montagem das SD para o estudo do poema orientou-se por uma concepção de 

ensino de literatura que tem como escopo um alargamento das habilidades e competências do 

aluno em suas interações com a linguagem. Estudar literatura significa nesse enfoque 

contribuir para que os sujeitos adquiram conhecimentos provenientes das especificidades da 

obra literária e consigam articulá-los às suas realidades comunicativas. Por esse ângulo, nas 

unidades de ensino das SD, as práticas de linguagem da leitura, da produção de texto, da 

análise linguística e da oralidade direcionam as atividades propostas. Inspirados nos estudos 

sobre o ensino de Língua Portuguesa já referenciados ao longo de nosso trabalho e na própria 

elaboração das atividades, a seguir, apontaremos, relativamente ao trabalho com o poema em 

sala de aula, alguns encaminhamentos. 

 
 
Condições de leitura 
 
 

Inicialmente, o poema deve apresentar-se completo, referendado com as fontes 

bibliográficas, seguindo a mesma disposição gráfica do suporte original, seja material 

impresso, seja de outras tecnologias. Nos livros didáticos, por vezes, há elementos 

paratextuais – imagens, cores, intervenções váriadas – que se ajustam visualmente ao texto, 

direcionando leituras preestabelecidas. Nesses casos, o professor precisa contextualizá-los, 

reiterando o texto verbal como objeto de trabalho. Em se tratando de textos híbridos, como é o 

caso do gênero canção do nosso corpus de pesquisa, as orientações, naturalmente, serão 

outras. Ainda convém que o professor, se possível, apresente para os alunos o suporte original 

do texto, para que sejam comentados aspectos relativos à transposição didática do texto da 

cultura para o texto na escola. Ademais o poema, pelo menos nos modos tradicionais de 

circulação – o livro –, armazena um projeto temático, estético, autoral, que se revela através 

do cotejo com os outros textos do suporte de origem. 

Como vimos, a unidade de ensino I das SD objetiva motivar o aluno para o exercício 

de leitura, componente imprescindível para descaracterizar a artificialidade das práticas 
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escolarizadas de leitura. Em outras palavras, o professor deve esclarecer para o aluno quais os 

critérios de escolha do texto, elaborar estratégias instigantes de motivação, tendo em vista o 

envolvimento do aluno com os devires temático, estético, simbólico do poema, e, igualmente, 

apontar os conteúdos de ensino que serão objeto da aprendizagem. 

Outro aspecto mobilizador da leitura literária em sala de aula refere-se à criticidade no 

tocante à construção de sentidos. Incorporando a imagem do leitor cosmopolita (DIONÍSIO; 

MACHADO; BEZERRA, 2002), nas atividades de leitura orientadas pelo professor, de modo 

geral, a desmontagem do texto e o conhecimento prévio do aluno são requisitos fundamentais. 

A desmontagem do texto/análise literária fornece condições para que o aluno seja capaz de 

recuperar a globalidade da representação poética, no caso do poema, estabelecendo relações 

entre o todo e as partes, bem como articulando elementos linguísticos (léxico, registros 

morfossintáticos, materialidade sígnica, redes metafóricas) e discursivos (a posição do 

enunciador/eu lírico, as visões de mundo, a trama simbólica entre ficção e realidade, a 

cenografia). 

No entanto, os sentidos literários evocados pela desmontagem do texto apenas serão 

significativos quando inclusos nos conhecimentos prévios do aluno, configurando-se, assim, a 

noção de letramento literário. Não se trata de, na sala de aula, inventariar uma metalinguagem 

e aplicá-la ao poema, reconhecendo fenômenos de linguagem próprios ao gênero, porém de 

construir um espaço interacional, de interlocução, de trânsito de saberes, em que as práticas 

discursivas extraescolares do aluno sejam potencializadas, tendo como vetor a experiência 

com o texto literário. Nessa perspectiva, os conhecimentos prévios do aluno – textuais, 

linguísticos, culturais – podem ser repensados, alterados, transformados. 

 
 
Condições de escrita 
 
 
 A produção de texto, além de conferir ao aluno uma autoria de escrita, deve resgatar 

na escola os textos que circulam nas vivências socioculturais extraescolares do aluno. Nesse 

sentido, o professor necessita estabelecer relações entre as práticas discursivas das culturas 

juvenis e as propostas de escrita em sala de aula, garantindo um processo efetivo de 

comunicação no qual os sujeitos estejam envolvidos. 

 Na aula de Língua Portuguesa, as conexões entre produção de texto e literatura tomam 

basicamente duas direções: a) escrita de gêneros ligados à esfera de atividades artísticas e b) 

escritas intertextuais que têm como fonte o texto literário. Quanto aos gêneros textuais 
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literários, o professor pode orientar a escrita de contos, crônicas, poemas, memórias e outros, 

atentando para questões específicas de produção e circulação destes. Primeiramente, a 

atividade de escrita é contextualizada, isto é, o professor, a partir da motivação, esclarece para 

a turma quais são os objetivos da produção do texto, integrando-a aos conteúdos trabalhados 

na unidade de ensino. Logo após, numa aula expositiva, apresenta um painel sobre o gênero: 

elementos textuais e linguísticos, breve histórico de sua produção, seus modos tradicionais de 

circulação, seus principais representantes, no caso, na literatura brasileira. No que diz respeito 

à escrita de poemas, é importante o professor ter claro que o propósito não é o de formar 

escritores, poetas, mas sim de contribuir para experiências criativas com a linguagem. As 

escritas intertextuais também oferecem possibilidades instigantes: paródias, pastiches, 

recontagem de histórias, gêneros não literários, relatos de leitura e outros. 

 
 
Análise linguística do poema 
 
 

Dos gêneros textuais, talvez o poema seja a expressão literária mais enriquecedora 

para que o aluno reflita sobre as possibilidades de uso da língua e da linguagem. Os sentidos 

do poema afloram mediante uma organização rigorosa de elementos textuais, linguísticos e 

discursivos que, inelutavelmente, indica novas formas de interação entre os sujeitos. 

Para o professor, a análise linguística do poema fornece um lastro variável de 

possibilidades, já que todo novo poema em sala de aula inaugura outra reflexão acerca da 

língua e da linguagem. Assim sendo, as atividades propostas devem privilegiar os efeitos de 

sentidos decorrentes da caracterização do gênero, acentuando habilidades epilinguísticas – 

reflexão sobre o uso – e metalinguísticas – reflexão voltada para descrição (SANTOS; 

RICHE; TEIXEIRA, 2012).  

No poema, a análise linguística fornecerá ao professor diretrizes para investigar: 

 

1) os usos específicos da linguagem poética, confrontando-a aos registros textuais de 

ordem pragmática, observando também como o fenômeno da literariedade faz-se presente em 

textos não literários; 

2) os recursos fonológicos, morfológicos e sintáticos responsáveis pela musicalidade 

do poema, como o ritmo da frase poética, que se manifesta a partir da conjugação de 

elementos da língua;  
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3) os recursos semânticos responsáveis pela criação do universo imagético do poema e 

as redes metafóricas que se concretizam a partir das analogias entre realidades díspares. 

 
 
A oralidade: as fontes do poema 
 
 

Na elaboração das SD, a prática da oralidade procura trazer para a sala de aula as 

fontes do poema, suas origens como expressão da fala, das palavras mágicas até o canto lírico. 

Esse retorno às fontes revela para o aluno que a comunicação poética desde sempre foi 

acompanhada por gestos do corpo sensível. O professor deve, portanto, investir nas 

oralizações do poema, nas maneiras de dizer o texto, associando ritmo e sentido. Como 

vimos, as nossas escolhas – recital de poemas, contação de histórias e o canto – são formas de 

presentificar, no espaço cultural da escola, a disposição humana de celebrar através da palavra 

poética as experiências, das mais cotidianas até as mais inusitadas. 

 
 
c) Ensino de literatura e tipologia dos conteúdos 
 
 

Em nosso trabalho, assumir a perspectiva da tipologia dos conteúdos significou 

compreender o ensino de literatura num horizonte mais amplo. Com mínimas variações, no 

Ensino Médio, prevalece a assunção de conteúdos factuais em razão da abordagem 

historicista. Nesse contexto, a prática educativa centrada nos conceitos, nos procedimentos e 

nas atitudes oblitera uma aprendizagem que não comporta efetivamente os usos da língua e da 

linguagem na esfera da atividade artístico-literária, aspecto reticente na mera decodificação de 

estilos de época, obras e autores. 

A tipologia conceitual, procedimental e atitudinal faz com que professores e alunos 

compreendam o poema como objeto do conhecimento, no qual saber, saber fazer e ser estão 

juntos para uma aprendizagem significativa. Em sala de aula, o professor deve priorizar: 

 
→ o saber das formas líricas da tradição, seus momentos de ruptura, suas intersemioses com 

outras linguagens, tendo em vista a dimensão histórica das escritas literárias, seus códigos de 

pertença a valores da cultura e da comunicação; os conceitos básicos da teoria do poema 

como instrumento de análise textual; 
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→ o saber fazer da leitura e da construção de sentidos, disponibilizando para o aluno regras, 

técnicas, métodos e procedimentos não como categorias amorfas e prescritivas, mas na 

intenção de revigorá-las quando do encontro com um novo poema; 

 

→ o ser do aluno na filtragem de valores e atitudes construídos através de sua interação com 

as formas poéticas de representação. 

 
Tanto para professores quanto para alunos, as entradas do poema aqui dispostas, longe 

de axiomas, devem ser assimiladas como contribuições pedagógicas, apontamentos. 

Acreditamos que o trabalho com o texto literário em sala de aula como prática educativa pode 

garantir as entradas do poema, no entanto, as saídas não acontecem, elas ficam como 

experiência adquirida, na memória. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A realização desta pesquisa, já em seu projeto seminal, norteou-se pela tentativa de 

unir duas dimensões que, à primeira vista, nas complexas relações entre literatura e ensino, 

parecem excludentes: uma política e outra poética.   

A dimensão política abarca uma configuração das sociedades letradas contemporâneas 

que tenta segregar os usos criativos e surpreendentes da linguagem, atribuindo-lhes uma 

significância discreta em face das demandas textuais de ordem funcional, cada vez mais em 

voga nas salas de aula. A intervenção propositiva deste trabalho objetivou, antes de tudo, 

assegurar uma reflexão que abordasse a presença da literatura na escola, a qual se faz legítima 

e necessária por democratizar experiências simbólicas que se encontram rarefeitas em 

decorrência dos valores de mercado (econômico, cultural e pedagógico) e das imposições 

socioculturais e políticas da atual sociedade brasileira, diretamente alinhada com as 

tendências do mundo globalizado, cada vez mais submetido aos ditames do consumo. Essa 

dimensão política, assim delineada, não parece ser propícia, num primeiro relance, ao 

fomento da outra dimensão, associada a valores de natureza diversa – valores estes, em 

essência, subjetivos e, por isso, espirituais. 

Assim, por sua vez, na escolarização, a dimensão poética atualiza o princípio subjetivo 

e pedagógico que expressa o irremediável no ensino de literatura: o encontro do aluno com o 

texto literário – no caso, em nosso trabalho, com o poema. Acreditamos que justificar a 

presença da literatura na escola significa filtrar os resultados desse encontro, sejam quais 

forem os instrumentos teórico-metodológicos utilizados para tal fim. Por isso, escolhemos o 

gênero poema como objeto de estudo. Seus modos de reinaugurar a língua, a linguagem e o 

discurso acentuam o caráter singular do encontro entre texto e leitor – interação singular que, 

não raro, o processo de ensino e aprendizagem tende a escamotear, justamente porque resiste 

aos devires de sentidos que a representação literária movimenta.  

Talvez seja mais coerente prescindir do paroxismo acima referido e conceber a 

literatura na escola como uma prática de educação literária, reivindicando o cotejo entre as 

políticas públicas para o ensino, as recentes contribuições epistemológicas sobre os estudos da 

linguagem e o vigor dos sujeitos – professores e alunos – em sala de aula. 

Nesta pesquisa, pois, tentamos seguir esse caminho político-poético, agora um todo 

compacto, que se materializou na elaboração das SD, tão somente aqui entendidas como 
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possíveis proposições temáticas e metodológicas para aulas de língua e literatura, exercícios 

escolares e práticas de linguagem. 

Contrariando sua função prototípica e ordinária, estas considerações finais reverberam 

uma perspectiva iniciática, tal e qual apagar o quadro de giz, limpando-o para o novo assunto 

a ser estudado, como se fazia nas velhas salas de aula. Igualmente, nosso trabalho docente, 

por intermédio da realização desta pesquisa, incorporou novos encaminhamentos, reajustou 

atitudes confortáveis e, acima de tudo, repensou a pertinência das expressões literárias como 

uma das formas de comunicação entre os sujeitos, certamente a mais sedutora. 
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