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a Literatura juveniL e o Leitor 
contemporâneo: Diferentes moDos De Leitura

eLiane ap. GaLvão ribeiro ferreira

As duas últimas décadas do século 
XX apontam para a qualificação de um 
mercado editorial não infenso à crítica 
literária, seja de matiz acadêmico, seja 
de outras instituições fomentadoras da 
leitura. Na década de 1980, os projetos 
gráficos e a qualidade do papel empregado 
em várias publicações são melhorados. 
Surgem projetos gráficos compromissados 
em facilitar para o leitor a visualização. 
O diálogo entre texto e imagem cria 
uma nova expressão do livro brasileiro 
destinado a crianças e jovens. Esse diálogo 
torna-se fundamental e enriquecedor 
como experiência estética. Em 1990, a 
literatura juvenil define seu próprio sistema 
de produção e de circulação de bens 
culturais, a partir do público escolar. Se, 
por um lado, multiplicam-se as séries ou 
coleções, graças à demanda de novidades, 
que conduz a uma produção excessiva 
sobre o mesmo, preocupada em agradar 
mesmo à custa da perda da originalidade, 
por outro, melhora-se a produção gráfica 
com o trabalho de excelentes ilustradores 
e programadores visuais. Nessa década, 
a produção editorial debate-se entre o 
excesso de literatura de entretenimento, 
que termina por gerar obras descartáveis, 

e o desejo de produzir obras de qualidade. 
A mudança de mentalidade quanto à 
relação entre ensino e literatura é visível. A 
literatura almeja sintonizar-se com o tempo 
a que pertence e com o leitor. Seu processo 
de construção lúdico e inteligente objetiva 
a conscientização de seu leitor em relação 
às descobertas que lhe cabe fazer no 
mundo. Assim, o imaginário é visto como 
instrumento de conquista do verdadeiro 
conhecimento de si mesmo e do mundo 
em que se vive. Portanto, há necessidade 
de confronto entre razão e imaginação, 
para que o leitor possa lidar dialeticamente 
com essas duas grandes forças de seu ser. A 
literatura juvenil contemporânea procura, 
por meio da autocrítica, da manutenção 
da autenticidade, da conscientização, 
da metalinguagem, da dialogia, da 
intertextualidade, adequar-se às 
peculiaridades próprias do tipo de leitor a 
quem se destina. Enfim, nota-se no mercado 
um direcionamento excessivo de obras ao 
jovem leitor, dispostas em listas de livros 
“mais vendidos”, que se tornam modismo 
nos meios que esses indivíduos circulam. 
Muitas vezes, a oferta de obras consolida-
se, por meio da adaptação literária ou 
cinematográfica de uma obra clássica ou, 

resumo
O diálogo entre texto e imagem cria uma nova expressão do livro brasileiro destinado 

a crianças e jovens. Esse diálogo torna-se fundamental e enriquecedor como experiência 
estética enriquecendo os títulos destinados ao público juvenil.
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Literatura: 
sussurro ou expLosão De conhecimento

vera bastazin 

O conhecimento como produto da 
inteligência humana é o resultado de 
variadas formas de ver, apreender e 
expressar o mundo e o próprio homem. 
Das múltiplas casas do saber nascem 
conhecimentos específicos. Pontuações do 
olhar delimitam e circunscrevem o universo 
das ideias. Há formas várias de olhar e cada 
uma produz conhecimentos diferenciados. 
Algumas reduzem, outras ampliam, outras 
ainda distorcem o objeto que se olha, mas 
há também aquelas que recriam, propõem 
um novo ângulo, uma redescoberta do 
objeto observado. 

Neste ensaio, interessa-nos refletir 
sobre um olhar específico e peculiar; 
aquele marcado por traços que são 
amplos, ilimitados, universais. É sobre 
este olhar sensível, diferenciado de todos 
os outros que nos propomos a abrir 

espaço e construir nossa reflexão. Afinal, 
o olhar estético traz consigo exigências 
às quais o senso comum tem dificuldade 
em se manifestar. No espaço das artes 
e, especificamente do literário, a palavra 
nasce explosiva ou sussurrante: é ouvida por 
poucos e produzida por outros em menor 
número ainda. Que som é este sorrateiro 
ou explosivo que expõe-e-esconde; diz, 
mas não explica; perde o rumo no espaço 
e funda no tempo sua imortalidade? Que 
malha é esta que tece os fios do inonimável 
e fala pelas brechas, pelos espaços não 
definidos, pronunciando-se mesmo no 
silêncio?

Em épocas passadas, tanto quanto 
nos tempos modernos, a literatura foi e 
continua sendo um fenômeno de linguagem 
entendido por muitos, como uma forma 
de conhecimento destinada apenas a uma 

ainda, pelo seu reendereçamento com 
acréscimo ou não de ilustrações, ou sob a 
forma de histórias em quadrinhos. Se neste 
século XXI, a literatura chega ao jovem com 
seus mistérios desvelados pelas palavras, 
pelas imagens, ilustrações e fotografias, 
cabe questionar, como tem se efetivado a 

formação deste leitor? Será que o jovem 
possui, diante de tanta oferta de material 
para leitura, competência para eleger a 
obra emancipatória e estética? Ou será 
que ele, ao invés de consumir um produto 
de qualidade, acaba sendo consumido, 
“devorado”, pela indústria cultural?

resumo
O ensaio abordará o binômio Literatura e Conhecimento a partir da especificidade da 

palavra como ser inconcluso e inquietante - elemento fundante do conhecimento estético. 
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elite intelectual. Compreendido como 
supérfluo, sem finalidade prática ou de 
erudição inibidora, o objeto literário – na 
forma de poesia ou de narrativa - é algo 
ainda distante das pessoas, mesmo as 
letradas deste país. Longe de ser visto como 
forma de conhecimento que se abre para 
um universo enriquecedor de experiências 
cognitivas e de prazer estético, o texto 
literário se coloca para nós, educadores, 
como um desafio a ser enfrentado.

Ler e ensinar literatura é requinte 
relegado a segundo plano, por muitos 
professores e instituições, em detrimento 
de disciplinas curriculares tidas como 
fundamentais para o desenvolvimento 
das habilidades de raciocínio ou de 
comunicação. Todavia, elemento chave na 
composição das estruturas renovadoras 
do pensamento e da percepção, a 
literatura deve ser trabalhada, desde os 
primeiros anos de escolaridade, como 
área de conhecimento fundamental para a 
formação do indivíduo que se quer crítico, 
criativo e atuante social e culturalmente. 
Ela seria um grito de alerta para a formação 
de novas mentalidades.

A literatura é traço que distingue o 
homem na sua qualidade de ser criador. 
Conhecer e dominar o código linguistico 
permite e garante a comunicação, assim 
como o agrupamento social em suas 
relações mais complexas. A literatura usa 
das habilidades que o homem desenvolve 
com o código da língua, todavia, ela vai 
além. O domínio do sistema linguístico 
é condição básica para o fazer artístico, 
mas é também insuficiente para criar o 
texto de qualidade literária. Construir a 
especificidade do literário exige o suporte 
da língua, mas exige também empenho, 
criatividade e perspicácia para lidar 
audaciosamente com a palavra e nela 
descobrir potencialidades inovadoras. É 
um trabalho que implica o despertar de 
todos os sentidos para poder ouvir o leve 
sussurro das palavras. Conhecer, dominar, 
subverter o código é buscar formas de 
dizer o novo e, nesse processo, descobrir 
alternativas de percepção e composição 
para falar o mundo e o próprio homem.  

Nossa proposta é, pois, refletir sobre a 
arte da palavra como fator de expressão 
do mundo, transformação de mentalidades 
e humanização. Sob o ponto de vista 
do educador, abordaremos os desafios 
que envolvem a ação de educar, cuja 
perspectiva tem na literatura a crença maior 
para o amadurecimento da sensibilidade e 
revigoramento da construção cognitiva. 

A pergunta que se pode fazer, de 
início, seria: - que conhecimento é esse 
que a literatura constroi? Atrelada a esse 
questionamento maior, outras indagações 
se desdobram: - afinal, como se articula 
a experiência sensível produzida pelo 
literário com os dados da experiência 
subjetiva, com o conhecimento de mundo, 
com a erudição ou ausência dela e, talvez, 
até com o senso comum? - Como articular 
esse conjunto de informações, pensando 
na literatura como objeto de ensino e de 
aprendizado? 

Como se pode observar, as inquietações 
maiores estão ligadas ao desafio de se 
ensinar literatura. Ensina-se literatura 
ou procedimentos de leitura que nos 
dão acesso ao literário? Qual o produto 
que colhemos, quando nos propomos a 
aprender ou a ensinar literatura? 

Os registros que apontamos a seguir 
sistematizam algumas retomadas 
conceituais e estratégias de trabalho, cujo 
objetivo sempre esteve direcionado à 
prática pedagógica da sala de aula, além 
da busca de alternativas que motivem o 
aluno para a leitura e o interesse maior 
pelo texto literário. Enfim, reflexões que 
estão permanentemente pulsantes em 
nossa mente, tais como gritos de alertas 
que nos fazem parar para refletir, apurar 
conceitos, reviver experiências de leituras. 
Falar da literatura parece ser sempre uma 
conjugação de atividade crítica e de prazer 
associado às conquistas do universo das 
ideias. 

No âmbito das concepções modernas 
sobre o literário, a ausência de objetividade 
e de finalidades práticas do texto é 
interpretada, por muitos, como fator de 
afastamento do objeto. Para que serve a 
literatura? Se o jornal, a revista, o artigo 
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científico permitem ao leitor informar-se 
sobre os fatos da realidade, emancipar-se 
no conhecimento ou mesmo distrair-se, no 
caso das revistas de entretenimento, qual 
o objetivo de se buscar o literário - forma 
de distanciamento e mesmo de distorção 
do real?

Produzir e ler literatura, hoje, implicam 
desafios e pouca, ou talvez, nenhuma 
visibilidade de função imediata. Certos 
leitores veem no texto literário, um 
passatempo de difícil enfrentamento, 
além de associá-lo a uma necessidade 
de erudição altamente inibidora. A 
consequência dessa postura frente ao 
literário resulta em uma visão do objeto 
como algo distante, de difícil acesso e, 
talvez por isso, pouco atraente.

Pensar a finalidade prática ou imediata 
do literário exige retomar o que significam 
para o homem suas necessidades 
primárias. Locomover-se, alimentar-se, 
respirar, dar vazão à sexualidade, seriam, 
em primeira instância, ações vitais para a 
sobrevivência humana como espécie do 
reino animal. Todavia, a diferença básica 
entre o homem e todos os outros animais 
é a sua racionalidade, característica essa 
que se constroi, exclusivamente, pela 
capacidade, não apenas de dominar, mas 
também de produzir linguagem.

Enquanto algumas espécies chegam a 
comunicar-se a partir de um código comum 
– que, enfatiza-se, é componente genético 
e se repete sempre da mesma maneira 
através dos tempos -, no caso do homem, 
a forma de comunicação é, pontualmente, 
distinta. O código da linguagem é algo criado 
e transformado, constantemente, fato esse 
que lhe confere caráter de organismo vivo 
e, portanto, altamente dinâmico. 

Apesar da capacidade de produzir 
linguagem nascer com o homem como 
uma potencialidade, ela só se desenvolve 
no seio social e por meio de um processo 
imitativo. É no desenvolvimento das 
capacidades cognitivas e de linguagem 
que o código linguístico se constitui e se 
manifesta. Nessa perspectiva, salientamos 
que a linguagem é, também, uma forma 
vital e diferenciadora entre o homem e as 

outras espécies animais. Sem a capacidade 
de construir linguagem, o homem seria 
apenas e, tão somente, mais uma dentre as 
milhares de espécies existentes na natureza 
ou, talvez, conforme determinadas teses 
evolucionistas, um ser tão frágil fisicamente 
que estaria fadado à extinção. 

Mas, buscando avançar em nossas 
ideias, é preciso colocar em questão que 
o código linguistico não constitui apenas 
a base e o sistema sobre o qual se realiza 
a comunicação. Ele é também, o ponto de 
partida para desfazer a comunicação, ou 
como dizem alguns poetas, para construir 
a contra-comunicação. Mas, o que isso 
significa? Em que medida isso também tem 
a ver com a potencialidade e a necessidade 
eminentemente humanas?

Conforme já colocado, o homem 
constroi um código de linguagem que 
lhe permite comunicar-se e construir o 
convívio social. Todavia, não se esgota aqui, 
em nível de linguagem, o que chamamos 
de necessidade humana. Isso porque, além 
de produzir linguagem para se comunicar, 
o homem a produz também para se 
expressar. 

Enquanto o processo de comunicação 
é reconhecidamente uma necessidade 
imediata para a construção do convívio 
social e para a sobrevivência humana, 
os processos expressivos ou artísticos, 
nem sempre são interpretados como 
manifestações de necessidades primárias. 
Convém lembrar que as sociedades 
primitivas, assim como as mais altamente 
desenvolvidas em termos científicos e/ou 
tecnológicos, todas, sem nenhuma exceção, 
possuem suas formas de expressão 
artística, sejam elas musicais, corporais, 
pictóricas, esculturais ou, simplesmente, 
de característica verbal.

Isso posto, parece-nos inquestionável 
pensar não apenas a comunicação, mas 
também as formas de expressão como 
necessidades primárias da espécie 
humana. Poderíamos afirmar que além 
de produzir linguagem para se comunicar, 
o homem dedica-se a um excedente de 
produção de linguagem para expressar de 
forma diferencial sua maneira de ver, sentir 



100 4º Congresso Integrado do ConheCImento

e interpretar o Universo e tudo aquilo que 
o cerca social e culturalmente. 

Nessa direção, colocamos a produção 
literária como uma das formas especiais 
a que o homem se dedica para produzir 
conhecimento. Mas, que conhecimento 
é esse que a literatura produz? Voltar 
à questão é abrir espaço para possíveis 
respostas. 

Às inquietações humanas buscaram-
se, inicialmente, respostas na filosofia ou 
na criação dos mitos. De alguma maneira, 
o homem deveria articular suas ideias 
para construir alternativas que pudessem 
responder à angústia de sua existência: 
como explicar sua origem? seu destino? os 
fenômenos da natureza? as incógnitas do 
Universo?

Na filosofia, desenhava-se um caminho 
alternativo para as respostas, cujo alicerce 
era a solidez da razão. Nos mitos, a 
alternativa apontava para o diáfano da 
imaginação. Haveria dentre essas duas 
possibilidades uma de maior validade ou 
segurança para encontrar as respostas 
procuradas? As duas direções seriam 
excludentes ou haveria espaço para a 
complementaridade? Na trilha dessas 
indagações, ou ainda, das possibilidades 
de respostas a elas, talvez se possa 
encontrar elementos para se pensar sobre 
a especificidade do conhecimento que se 
quer originalmente literário. 

Cada uma das áreas do saber 
privilegia um ângulo para abordar o 
Universo e, a partir desse ângulo, edifica-
se um repertório técnico, científico, 
pedagógico ou artístico para poder 
traduzir um determinado ponto de vista 
e sua interpretação do mundo. Eleger um 
ponto de vista e construir um repertório 
significa criar uma realidade e sobre ela 
discorrer, criando teorias, interpretações, 
ângulos de visão, enfim, realidades que se 
poderiam dizer específicas ou particulares. 
A divulgação desses territórios do saber 
cria, por sua vez, adeptos ou mentes que 
absorvem o mundo pelo prisma proposto. 
Assim, os homens se dividem e se reúnem 
em torno de crenças e de saberes (com)
partilhados. A literatura não foge a esse 

macro sistema de organização. Todavia, há 
algo, em especial, que a diferencia e mesmo 
a destaca do conjunto de constituintes do 
conhecimento humano.

Falar em literatura é falar, 
indistintamente, em poética. Na sua 
dimensão criativa e auto-reflexiva, a 
poética seria o primeiro e mais significativo 
componente diferencial do saber literário. 
Sua especificidade reside no fato dela 
debruçar-se sobre si mesma para falar do 
outro, ou seja, para falar daquilo que está 
fora dela.  A literatura fala do outro, falando 
de si mesma. Mas a questão não para por 
aí. Ao falar de si mesma, utilizando como 
instrumental a própria palavra, ela sugere 
imagens que ampliam sua dimensão e, 
consigo, a dimensão do outro objeto sobre 
o qual se refere, construindo um espaço de 
experiência sensível e cognitiva favorável à 
constituição de um novo saber. Assim sendo, 
o objeto literário, cujo centro referencial 
é a palavra, cria em seu próprio interior 
o diálogo com outros objetos e resgata-
os para si, estabelecendo uma tensão 
dialógica entre o estritamente poético e 
o extra-literário. Nesse sentido, a poética 
se constitui em uma forma de linguagem 
transitiva, por meio da qual se pode falar 
de qualquer coisa a partir de um prisma 
privilegiado que fala, concomitantemente, 
do outro sem deixar de falar de si mesma. 

Não por acaso, a literatura já foi dita por 
muitos críticos e teóricos como a grande 
casa dos saberes. Ela agrega em seu seio 
a multiplicidade do conhecimento, assim 
como a diversidade dos tempos. Como 
negar o ato filosófico no exercício que 
a poesia realiza com o significado das 
palavras? Cada coisa é uma coisa; cada 
objeto ou ser possui uma especificidade 
que o torna particular, mas também 
universal. O exercício reflexivo entre o ser 
e o não-ser, o uno e o plural, o sagrado e o 
profano, o geral e o particular, o humano e 
o divino, são apenas alguns exemplos que 
aproximam os procedimentos da literatura 
e os da filosofia. 

De forma análoga, a ficção e a poesia 
trazem consigo questões fundamentais 
do homem como indivíduo e como ser 
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social. Os conflitos interiores, sentimentos 
e indagações existenciais parecem buscar 
na poesia respostas que são apontadas, 
construídas e reconstruídas nas teorias 
da psicologia ou da psicanálise. As 
relações sociais e históricas, por sua vez, 
manifestam-se tanto no ato singelo dos 
encontros amorosos e epifânicos, quanto 
na complexidade dos conflitos entre 
classes sociais, guerras e revoluções. 
Tudo se encontra no texto literário, seja 
em forma temática, seja estrutural, 
considerando que, no texto artístico, forma 
e conteúdo constituem unidade dinâmica 
de construção de significados.  

Por outro lado, além de conter 
em si a multiplicidade dos saberes, 
numa articulação de conhecimento de 
características enciclopédicas, o  texto 
literário produz também, a cada época, 
os valores do passado reatualizados no 
presente. 

É importante lembrar que leitor e texto 
são entidades que se releem e se revigoram 
nos diferentes momentos da história 
da humanidade. Não há História sem a 
inscrição da palavra, tal como não existem 
histórias que não sejam inscrições hibridas 
da articulação entre a realidade e a ficção. 
Isso quer dizer que, de certa forma, na 
realidade da palavra uma coisa é a História, 
outra é a Poética. 

No caso da História, a palavra visa a 
situar-se no âmbito da precisão e, quiçá, da 
objetividade dos fatos; no caso da Poética, 
a palavra despoja-se de um sentido preciso 
para aventurar-se na articulação entre o 
que é posto como tradição e o que pode 
caber no âmbito da especulação. 

Tradição e especulação é binômio 
altamente significativo para o universo 
literário. O homem não pode abrir mão 
das conquistas já realizadas por seus 
ancestrais. O conhecimento do passado é 
passaporte para as projeções do futuro. 
Todavia, quando nos referimos ao passado 
ou ao futuro, não estamos nos limitando 
ao conhecimento consolidado que tem 
permitido ao homem avançar em suas 
descobertas científicas, mas referimo-nos 
também à tradição como retomada de 

bens culturais. Com isso, queremos dizer 
que o fazer literário permite-nos resgatar 
o passado, conhecê-lo nas obras e pelas 
obras, assim como nos aventurarmos 
no processo de criação que preenche 
espaços deixados vazios, porém latentes 
para responder a novos anseios, desejos 
e expectativas. Os mitos, como narrativas 
inaugurais que explicam o nascimento 
do cosmo ou os fenômenos da natureza 
e os conflitos interiores do homem, são 
exemplos dessa renovação do tempo, que 
funde presente e passado num tempo 
eterno e permanentemente renovador 
impresso no texto poético.   

Identificado por sua inquietude 
constante e capacidade incomensurável 
de criar, o homem se lança pelo imaginário 
na conquista de objetivos distantes ou 
realidades efêmeras. A palavra passa a 
ser objeto de desejo na medida em que 
lhe traduz a potencialidade da criação, o 
alcance das realizações, a representação 
de um universo outro sem fronteiras ou 
censuras.  Na literatura, o homem revigora 
seu conhecimento e amadurece suas 
emoções.

Redimensionar o valor e o significado 
da palavra é desafio sim para aquele que 
se propõe como professor de literatura. 
Porém, sentimo-nos encorajados a 
dizer que, na realidade, a literatura não 
é uma disciplina que se possa ensinar, 
senão uma área de conhecimento que 
se auto manifesta como aprendizado de 
percepção, sensibilidade e apreensão 
crítica de mundo. Seus ensinamentos não 
seriam senão formas de experimentação e 
amadurecimento de um longo processo de 
humanização.

A poesia ou a ficcionalidade em geral, 
por um lado, tematiza a operação do 
fazer poético - poder-se-ia dizer que 
ela se constitui, como texto, na própria 
consciência de sua construção. Por outro, 
sua estrutura auto-reflexiva abre-se para 
caminhos possíveis de apreensão dos 
objetos e seres que compõem a realidade 
objetiva. Os olhos e os sentidos do leitor 
são chamados para o texto como uma 
forma de desvelamento do mundo. 
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Objetos e seres são todos passíveis de se 
tornar texto, aliás, para o homem, eles só 
existem mesmo como texto. Seu significado 
é sua existência como palavra. Os olhos 
do leitor, no poema, são despertados 
como telescópios; seus sentidos, como 
sensores potentes, apesar de delicados, 
sutis e altamente permeáveis. A absorção 
do real se inscreve no texto poético 
como possibilidade de interpretação do 
mundo. Nessa perspectiva, a lição de 
poética é ensinada pela própria palavra 
que se reverte em imagens, metáforas, 
concretudes do real. 

O código linguístico afasta-se da 
abstração própria da linguagem verbal 
e adquire a qualidade concreta das 
formas imagéticas, cuja consequência é o 
redimensionamento dos significados do 
mundo e do próprio homem. Produzir ou 
ler o literário é dispor-se a mergulhar no 
espaço da pluralidade e das imprecisões 
– mais uma vez, cabe, aqui, a formulação 
da pergunta: literatura, comunicação ou 
contra-comunicação?

No terreno das imprecisões, pode-se 
dizer que a literatura, tal como qualquer 
outra manifestação artística, tem destaque 
diferencial. Realidade e ficção, mito e 
verdade, palavra e imagem, norma e 
experimento, enfim, infinitas dualidades 
residem no universo da imprecisão poética 
e, esse fato faz da literatura uma área do 
saber senão impossível de ser ensinada, 
desafiadora para ser aprendida. O que se 
faz múltiplo permite ser perseguido, mas 
nunca apreendido na sua totalidade. Por 
esse dentre outros argumentos, a questão 
ensinar literatura ou ensinar a ler o texto 
literário, parece-nos de todo imprecisa.

Procedimentos de leitura se aprendem 
desde o processo de alfabetização, ou 
como se diz atualmente, no processo 
de letramento. Todavia, esse é apenas 
o início de um caminho longo para se 
criar a intimidade com a palavra. Chegar 
ao literário pressupõe o cultivo dessa 
intimidade. A leitura do texto literário 
mais do que decodificar palavras envolve 
perseguir a incógnita dos significados 
e cultivar o prazer pela busca e pela 

descoberta de suas possibilidades. Afinal: o 
que significam as palavras? 

Perseguir desafios interpretativos 
e descobrir relações entre diferentes 
significados, no âmbito da literatura, é 
caminho inevitável para o prazer que 
se coloca como qualidade estética. O 
significado das palavras abre nossa 
mente para os significados do mundo. 
Aqui voltamos à confluência do universo 
cognitivo e sensível.

Uma das grandes questões para 
satisfazer a ânsia humana de conhecimento, 
já colocada desde a antiguidade grega, é 
alcançar o ponto de equilíbrio entre a razão 
e a sensibilidade. O que seria a literatura 
senão a busca incessante de articulação do 
conhecimento já construído no passado 
com as formas de recepção do presente, de 
maneira a buscar a reatualização sensível 
dos procedimentos de construção do 
conhecimento? O senso comum, inclusive, 
pode encontrar, aqui, o seu espaço de 
aproximação com a poética. Afinal, apesar 
da erudição estar contida no literário, ela 
não deve ser vista apenas como um a priori 
do texto ou da leitura (portanto, do leitor). 
O texto erudito pode, outrossim, inscrever-
se - e, em se tratando do texto clássico, 
com certeza se inscreve - no texto moderno 
e pode ser reconhecido ou descoberto por 
meio de  correlações que permitem chegar 
do conhecido ao desconhecido, do novo 
ao antigo, da certeza à dúvida sobre os 
significados do presente e do passado.  

Na direção em que caminhamos, 
deve-se enfatizar outra especificidade 
do conhecimento literário: a articulação 
entre o novo e a tradição. É certo que 
ler o literário não pressupõe, como já 
colocado, ter o domínio da tradição, mas 
estar desperto para estabelecer relações. 
Conectar diferentes tempos e a diversidade 
dos fatos é, também, ter a clareza de que o 
novo não nasce conosco, mas pode surgir 
e revigorar-se em nossa mente a partir 
do confronto com as diferenças, com as 
interconexões que o raciocínio estabelece, 
abrindo espaço para novas ideias ou novas 
formas de ver o mundo e de entender o 
próprio homem.           
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O novo e o velho são tessituras que 
se entrelaçam no literário. O leitor deve 
direcionar olhos e ouvidos para o texto 
de maneira a perceber não só as palavras 
na sua concretude sonora ou gráfica, mas 
as sutilezas de seus sons e nuanças de 
seus significados. Algumas delas, ao se 
manifestarem, são claras e precisas, soam 
alto aos nossos ouvidos; todavia, esse grito, 
na literatura, pode ser também um alerta! 
A palavra nem sempre significa exatamente 
o que diz. Muitas vezes, ela é traiçoeira, 
nos engana, ludibria, sensibiliza, quando 
deveria provocar reações controversas. 
Lidar com as palavras é aprender a 
desconfiar de sua precisão assertiva. 

Da mesma forma como a palavra afirma 
ou nega, ela pode também, simplesmente, 
sugerir, sussurrar sorrateiramente. Seus 
significados se pluralizam, se contaminam 
na imprecisão. As palavras geram, nesse 
contexto, insegurança. Como entendê-las? 
Familiarizarmo-nos com seus significados? 
O texto movediço pode esclarecer, mas pode 

também anuviar significados. É possível 
afirmar que a obliteração dos sentidos é, 
sem dúvida, uma das características que 
nos asseguram a identificação do literário. 

Nesse caminho que se bifurca, entre a 
palavra límpida e expressa em alto som e 
aquela soprada ao vento, frágil e indefinida, 
ao primeiro olhar, pode-se ler, também, não 
alternativas de procedimentos - de ensino 
ou de aprendizagem -, mas a confluência de 
tensões. Lidar com o literário é apreender 
a pluralidade de vozes, a alternância de 
tonalidade, de sons altos e baixos, de 
significados que se sobrepõem. Entre o 
ensinar e o aprender, o que nos fica, talvez, 
seja a importância de esforços que devem 
ser reunidos para consolidar a formação do 
leitor literário.

Entre o som e o silêncio, entre o ato e o 
intervalo, entre o grito e o sussurro, talvez, 
aqui, exatamente, na imprecisão das ideias 
e das nossas convicções, resida tudo aquilo 
que se pode registrar como o estritamente 
literário.  




