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RESUMO 

 

O presente trabalho propõe uma reflexão sobre alternativas de conteúdos e 

procedimentos para a formação do leitor literário juvenil do Ensino Fundamental ll, 

por meio do diálogo entre as obras: O conto da ilha desconhecida, do escritor José 

Saramago, e o curta-metragem Meu amigo Nietzsche, do diretor Fáuston da Silva. O 

objetivo de tal proposta é contribuir e desenvolver o gosto e uma interação dos 

estudantes diante da leitura literária e do texto não verbal. Para viabilizar a proposta, 

optamos por textos que dialogam entre si.   O estudo empreendido aqui e a nossa 

trajetória, enquanto docente, tem mostrado que esta formação é cada vez mais 

necessária em todos os níveis do ensino básico, uma vez que auxilia no 

desenvolvimento humano e cognitivo dos sujeitos. Considerando a sociedade 

contemporânea, que exige cada vez mais leitores proficientes e críticos, elaboramos, 

como produto desta pesquisa, análises reflexivas que aprimorassem a competência 

leitora pelo viés da literatura e do cinema. Acreditamos que a análise entre Literatura 

e Cinema pode ampliar e enriquecer a interação autor-texto-leitor, proporcionando 

uma melhor interpretação, compreensão e desenvolvimento de habilidades de 

leitura. Nosso aporte teórico tem como base Cosson (2014), Candido (2004), Aguiar 

e Bordini (1988), Zilberman (1989), Colomer (2007), Bakhtin (1986), Duarte (2002), 

Koch (2012), PCNs (1998), dentre outros.  
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ABSTRACT 

 

The present work proposes a reflection on alternatives of contents and procedures 

for the formation of young literary readers in Middle School, through the dialogue 

between the works: The tale of the unknown island, by writer José Saramago, and 

the short film My friend Nietzsche, by director Fáuston da Silva. The goal of this 

proposal is to contribute to and develop the students’ interests and their interaction 

with literary reading and non-verbal text. To make the proposal viable, we chose 

texts that dialogue with each other. The study undertaken here and our experience 

with teaching has shown that this formation is increasingly necessary at all levels of 

basic education, as it helps in the human and cognitive development of the students. 

Considering the contemporary society, which increasingly demands proficient and 

critical readers, we developed, as a product of this research, reflective analysis that 

would improve the reading competence through literature and cinema. We believe 

that the analysis of the relationship between Literature and Cinema can broaden and 

enrich the author-text-reader interaction, providing the better development of 

interpretation, understanding, and reading skills. Our theoretical support includes 

Cosson (2014), Candido (2004), Aguiar and Bordini (1988), Zilberman (1989), 

Colomer (2007), Bakhtin (1986), Duarte (2002) Koch (2012), PCNs (1998), among 

others. 
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INTRODUÇÃO 

 

Este trabalho tem por objetivo realizar uma reflexão sobre conteúdos e 

procedimentos para a formação do leitor literário juvenil do Ensino Fundamental ll, a 

partir do corpus selecionado: O conto da ilha desconhecida (1998), de José 

Saramago e o curta-metragem Meu amigo Nietzsche (2012), do diretor Fáuston da 

Silva.   

O encontro do aluno com a literatura deve contribuir para torná-lo um leitor 

mais ativo, fazendo-o refletir sobre assuntos relevantes para o desenvolvimento de 

sua formação leitora. Ao despertar diretamente à imaginação e à sensibilidade, o 

texto literário, por sua força criadora, pode oferecer ao leitor um admirável mundo a 

ser explorado.   

Pensar na formação de leitores literários é, sem dúvida, focar na importância 

do papel da escola como fator fundamental para que esse processo aconteça de 

forma significativa. Segundo Foucambert (1994), “a formação de leitores exige um 

contexto de leiturização”, ou seja, é primordial que os professores e toda a 

comunidade escolar criem condições para que a leitura esteja presente nos espaços 

em que os alunos circulam.  

Documentos como os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) e as 

Diretrizes Curriculares do Ensino Fundamental (DCN), que orientam a educação 

básica brasileira, apresentam considerações importantes sobre a formação do leitor 

e do ensino de literatura.  

 

[...] a escola tem que assumir a tarefa de formar leitores, precisa ter a 
responsabilidade de organizar-se em torno de um projeto educativo 
comprometido com a intermediação da passagem do leitor de textos 
facilitados (infantis ou infanto-juvenil) para o leitor de textos de 
complexidade real, tal como circulam socialmente na literatura e nos 
jornais; do leitor de adaptações ou de fragmentos para o leitor de 
textos originais e integrais. (BRASIL, 1998, p. 70) 

 

Observa-se que a escola, nesse contexto de formação, tem a possibilidade de 

incluir a leitura num espaço significativo, permitindo a contextualização dessa 

prática, numa atividade sociocomunicativa compartilhada por todos os envolvidos.  

Conforme os parâmetros curriculares nacionais, 

 

https://www.youtube.com/watch?v=FroyMvgYfm0
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Formar um leitor competente supõe formar alguém que compreenda 
o que lê; que possa aprender a ler também o que não está escrito, 
identificando elementos implícitos; que estabeleça relações entre o 
texto que lê e outros textos já lidos; que saiba que vários sentidos 
podem ser atribuídos a um texto; que consiga justificar e validar a 
sua leitura a partir da localização de elementos discursivos. (BRASIL, 
1998, p. 41) 

  

O ensino da literatura visa ao aprimoramento do educando, incluindo a 

formação ética e o desenvolvimento da autonomia intelectual e do pensamento 

crítico, de acordo com as diretrizes dos PCN. Sendo assim, a leitura literária é, sem 

dúvida, um elemento significativo no processo de ensino-aprendizagem do sujeito 

leitor.  

Para formar leitores críticos capazes de interferir na própria realidade, de 

refletir sobre o discurso, o professor mediador precisa ter o compromisso de 

construir, por meio de atividades de leitura na sala de aula, estratégias bem 

elaboradas, incluindo a escolha das obras a serem trabalhadas. Os PCN sinalizam 

que “toda educação comprometida com o exercício da cidadania precisa criar 

condições para que o aluno possa desenvolver sua competência linguística e 

proficiência discursiva” (1998, p. 58).  

 Dessa forma, é preciso ter claro que a formação do leitor literário não é 

apenas um processo de decodificação de letras e palavras, não é somente converter 

grafemas em fonemas. Ao ler, atribuímos sentido à obra, construímos o significado 

do texto, e os benefícios que a leitura traz vão muito além de um entendimento 

imediato do que é lido. Segundo Freire, “A leitura do mundo precede a leitura da 

palavra, daí que a posterior leitura desta não possa prescindir da continuidade da 

leitura daquele” (1989, p. 7). Nesse sentido, o autor sinaliza a importância da prática 

da leitura para além do texto escrito, ou seja, não somente do verbal como também 

para o não verbal.    

A leitura no espaço da sala de aula necessita vencer práticas tradicionais, ou 

seja, a escola precisa ampliar o universo cultural do aluno. O professor mediador é o 

responsável pela tarefa de promover o encontro e o diálogo entre o leitor e o livro. 

Cabe a ele articular todos os recursos e estratégias envolvidos na promoção da 

leitura. 

Contudo, os leitores adolescentes da atualidade têm o seu comportamento 

determinado por uma série de questões que merecem ser examinadas. Cercados 
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por um bombardeio de sons, imagens e múltiplas informações, o tempo do jovem, 

hoje, é marcado por publicações em redes sociais, jogos eletrônicos, entre outras 

formas de entretenimento. O imediatismo das imagens trazidas pela televisão, 

computador, celular e tablets, cria novas possibilidades de expressão e 

comunicação. Cada vez mais, as tecnologias digitais fazem parte do cotidiano do 

sujeito leitor, introduzindo novos modos de comunicação, o uso de imagens, de 

sons, de animação e a combinação dessas modalidades. Tais procedimentos 

passam a exigir o desenvolvimento de diferentes habilidades, que vem se 

construindo por meio de um conjunto de suportes interativos, ou seja, os múltiplos 

letramentos. 

Outro fator considerável é que a adolescência é marcada por 

questionamentos, rebeldias, inquietações, aventuras que impulsionam o jovem a se 

afastar da identidade infantil e iniciar uma nova definição de si mesmo. É uma época 

de reorganização social e pessoal.  

Desse modo, o mediador precisa pensar estratégias textuais em torno de 

temas novos, capazes de capturar o interesse desse público.  Petit afirma que os 

jovens necessitam “manter um espaço próprio, um espaço íntimo, privado” (2013, p. 

41) e, nesse sentido, as leituras vivenciadas por eles podem ir além do espaço 

familiar ou escolar, do qual os amigos e as mídias sociais fazem parte. 

Diante do exposto, este trabalho tem como objetivo apresentar alguns 

conteúdos e procedimentos que nos permitam refletir sobre a formação do leitor 

literário juvenil, a partir de uma amostragem com um texto verbal e outro 

cinematográfico. A escolha de O conto da ilha desconhecida e Meu amigo Nietzsche 

justificam-se pelo fato de serem narrativas que evidenciam a determinação das 

personagens para enfrentar obstáculos e para se aventurar nas conquistas dos seus 

objetivos. As narrativas escolhidas não implicam um público específico, podendo ser 

dirigidas tanto para adultos, quanto para jovens ou mesmo crianças.  Outro ponto 

fundamental é que ambas as narrativas podem representar para esse público juvenil 

uma busca pela subjetividade, devido à pluralidade artística representada.  No caso 

do conto, ele proporciona ao leitor, por meio da imaginação, articular fantasia com a 

realidade; em relação ao curta-metragem, ele possibilita perceber que a ficção está 

carregada de realidade e que a realidade também pode conter a ficção. Nesse 

contexto, Lajolo afirma que “[...] tem-se de considerar que para seduzir o leitor há 

que pôr-se em seu lugar, antecipando suas expectativas, suas reações” [...] (2010, 
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p. 38), ou seja, trabalhar com essas narrativas é propor ao universo juvenil 

condições de construir conhecimentos, possibilitando uma interação entre leitor e 

obra.   

O conto da ilha desconhecida apresenta elementos de produção e 

interpretação de sentido que possibilitam observar o discurso das personagens 

como veiculadores de valores estéticos e ideológicos. Os espaços e as ações 

mobilizados no texto permitem ao leitor adentrar uma estrutura profunda para 

compreender os efeitos de sentidos do conto. Sabemos que o gênero conto é 

caracterizado por sua brevidade em comparação a outros gêneros literários, como o 

romance e a novela, o que também favorece a aproximação com o público 

adolescente.  

O curta-metragem, Meu Amigo Nietzsche, por sua vez, tem a duração de 15 

minutos e permite ao leitor conhecer aspectos sociais, hábitos e costumes que 

apontam desafios e perspectivas não só da personagem principal, mas também 

daqueles que vivem ao seu entorno.  A narrativa fílmica possui particularidades 

discursivas que torna possível também ampliar o repertório do leitor.  

O objetivo central desta pesquisa, portanto, parte da prática e da reflexão 

sobre atividades desenvolvidas em Sala de leitura, de uma escola pública na cidade 

de São Paulo e da relação que se estabelece entre adolescentes e o texto, seja ele 

apenas verbal ou não. Inferimos que o trabalho desenvolvido em aula exige 

mudanças de postura dos educadores, aspecto a ser desenvolvido ao longo desta 

investigação. Segundo Cosson, o ensino de literatura deve efetivar um movimento 

contínuo de leitura, “partindo do conhecido para o desconhecido, do simples para o 

complexo, do semelhante para o diferente, com o objetivo de ampliar e consolidar o 

repertório cultural do aluno” (2006, p. 47- 48).   

 Assim, a presente proposta visa motivar reflexões sobre a formação do leitor 

juvenil no Ensino Fundamental ll e apresentar atividades que podem favorecer a 

constituição de um leitor mais crítico e, sobretudo, autônomo. Nessa perspectiva, 

levantamos o seguinte questionamento: Atividades específicas poderiam promover, 

com maior eficiência, a formação do leitor literário juvenil no Ensino Fundamental ll? 

Nossa hipótese é que o conto proposto, assim como, a narrativa em curta- 

metragem seriam formas motivadoras para oferecer ao leitor possibilidades de 

pensar a língua e sua carga expressiva, despertando-o para discussões que 

envolvam questões tanto em nível pessoal, quanto social. Sendo assim, acreditamos 
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que esse tipo de trabalho de leitura – motivador para uma interação social - possa 

promover a discussão de temas importantes da sociedade contemporânea, 

contribuindo para que o jovem compreenda melhor sua história cultural e o seu jeito 

de viver. 

O critério de escolha dos textos partiu da perspectiva de potencializar a 

aproximação entre o público jovem e a literatura e reafirmar a importância da leitura 

literária para propiciar a formação integral do leitor. 

Os fundamentos teóricos desta pesquisa estão ancorados nas concepções de 

Candido (2004), Zilberman (2003), Petit (2008), Barthes (2004), Colomer (2003), 

Lajolo (2005), Lenner (2002), Brakling (2004), Cosson (2014), Aguiar e Bordini 

(1988), Duarte (2002) assim como nos PCNs (1998), entre outros. Esses autores e 

documentos apresentam pesquisas sobre a formação do leitor literário, assim como 

sobre o papel do mediador e suas contribuições para o ensino da leitura literária na 

escola. 

A metodologia adotada é de caráter bibliográfico, além, evidentemente, do 

caráter experimental pedagógico. Realizamos uma busca por referências que nos 

conferissem respaldo teórico e ampliassem os nossos conhecimentos sobre 

questões pedagógicas, estéticas e, especificamente literárias.      

O presente trabalho divide-se em três capítulos. O primeiro deles – “O leitor literário 

contemporâneo” – introduz o tema escolhido, com desdobramentos no intertítulo “A 

formação do leitor literário juvenil na escola”, que traça um painel acerca da 

problemática, desafios e possibilidades em relação ao ensino literário. O segundo 

capítulo tece considerações sobre as diferentes concepções do leitor literário. Para 

melhor abordagem e compreensão, apresentam-se três subtítulos, com 

especificações sobre o percurso histórico da literatura infantil e juvenil; o papel do 

mediador de leitura; e a função da literatura, do cinema e da leitura para a formação 

do leitor. Por fim, o terceiro capítulo destaca o corpus da pesquisa, sugerindo 

estratégicas sobre o conto e o curta-metragem com possíveis atividades que 

contribuiriam para a formação do leitor literário juvenil.  

Com esta pesquisa e as reflexões aqui empreendidas, pretendemos contribuir 

para que a formação do leitor literário juvenil possa, de fato, efetivar-se no Ensino 

Fundamental ll, contemplando metodologias mais adequadas, melhores critérios de 

seleção das obras, assim como planejamento e a sistematização de ações a serem 

desenvolvidas. 
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   I. O LEITOR LITERÁRIO CONTEMPORÂNEO  

 

A sociedade contemporânea está marcada por revoluções tecnológicas e 

científicas que exigem cada vez mais criatividade, autonomia, rapidez e 

conhecimento nas várias áreas do saber. Com o acesso globalizado à informação, 

impõem-se novos desafios à educação, especialmente no que se refere à formação 

do leitor literário juvenil. Conforme Rojo (2009), a educação escolar deve “dar conta 

das demandas da vida, da cidadania e do trabalho numa sociedade globalizada e de 

alta circulação de comunicação e informação, sem perda da ética plural e 

democrática” (p.90). Diante dessa realidade, é preciso traçar novos caminhos aos 

rearranjos apresentados levando em consideração a diversidade de mídias e as 

diferentes modalidades ou semioses (linguística, visual, espacial, gestual, sonora), 

muitas vezes entrelaçadas umas às outras. 

 

[...] a adolescência não é só o conjunto das vidas dos adolescentes. 
É também uma imagem ou uma série de imagens que muito pesa 
sobre a vida dos adolescentes. Eles transgridem para serem 
reconhecidos, e os adultos, para reconhecê-los, constroem visões da 
adolescência. (CALLIGARIS, 2010, p. 35) 

 

As transformações vivenciadas por esse público vão muito além de situações 

cotidianas e coletivas, e refletem-se em conflitos pessoais com os quais cada 

indivíduo precisa lidar na sua diversidade. É nesse sentido que as práticas de 

linguagens exigem reflexões sobre o processo de leitura, já que são as relações 

multiculturais que permitem a ampla exploração dessa ferramenta.  Ou seja, se 

antes o leitor era um sujeito que tinha uma relação solitária com as formas 

impressas, na atualidade isso mudou completamente, pois com o acesso à internet, 

a globalização tem desencadeado efeitos múltiplos sobre a circulação, a produção e 

a recepção de informações, na medida em que os meios de comunicação e as 

tecnologias atravessam fronteiras. Partindo dessa perspectiva, o mundo moderno 

impõe aos sujeitos uma variedade infindável de práticas com a multimodalidade, 

pois nessa época em que a informação circula e se transforma rapidamente, a 

leitura significativa e crítica é cada vez mais exigida para o exercício da cidadania, 

trazendo responsabilidades à escola como principal formadora. Nesse contexto, um 

fator preponderante que se deve levar em consideração é como as narrativas 
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literárias têm chegado à juventude. Filipouski afirma que, com as mídias digitais, “[...] 

o imaginário ficcional e os saberes narrativos de grande parte dos jovens brasileiros 

não se constituem mais por meio dos livros, nem das contações de histórias orais, 

mas pelas séries televisadas, propagandas e jogos eletrônicos” (2012, p. 157). 

Assim, parte da juventude tem contato com a leitura crítica somente na 

escola. É a partir dessa limitação que os profissionais da educação precisam 

cumprir, com eficiência, a tarefa de formar esse sujeito leitor. Dessa forma, a 

capacidade de uso das ferramentas disponibilizadas pela tecnologia digital passa a 

estar intimamente relacionada com as competências que devem ser desenvolvidas 

pelos sujeitos.  

 Para a formação do leitor literário proficiente, é necessário reconhecer que a 

literatura, por meio da ficção e de suas diferentes representações estéticas, precisa 

levar em conta o caráter multimodal dos textos e a multiplicidade de sua 

significação, podendo oferecer alternativas de superação do leitor ingênuo para 

transformá-lo em leitor crítico e autônomo, capacitado para a resolução de conflitos. 

Sendo assim, as possibilidades de ensino poderão ser multiplicadas se utilizarmos o 

cinema e  a literatura como contexto para a experiência reflexiva.  Fusaro diz que “o 

acesso enriquecedor a leitura dos dispositivos verbais e não verbais para o aluno 

pode-se transformar em instrumento libertador, incluindo nesse processo sua 

formação cidadã” (2020, p.69).    

Na sequência, apresentamos possibilidades de trabalho refletindo, em 

paralelo, sobre o desenvolvimento da competência do sujeito leitor. 

 

1.1 A formação do leitor literário juvenil 

 

Para pensar a literatura e suas modalidades práticas é necessário definir a 

finalidade desse ensino, que não pode ser entendido como transmissão de conceitos 

ou de valores morais. Ensinar literatura consiste em privilegiar a contribuição para 

um exercício da linguagem individual e, simultaneamente, coletiva do sujeito leitor, 

ou seja, ela pode tratar de temas que se relacionam com valores importantes para o 

sujeito, levando o mesmo a refletir sobre as relações que se estabelecem consigo 

mesmo, com o mundo e com as pessoas que o cercam. Então, podemos 

compreender que, ensinar literatura é muito mais do que apenas despertar e 

incentivar para leitura. 
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As definições de literatura, segundo sua função, parecem 
relativamente estáveis, quer essa função seja compreendida como 
individual ou social, privada ou pública. Aristóteles falava de katharsis 
(catarse), ou de purgação, ou de purificação de emoções como o 
temor e a piedade. É uma noção difícil de determinar, mas ela diz 
respeito a uma experiência especial das paixões ligada à arte 
poética. Aristóteles, além disso, colocava o prazer de aprender na 
origem da arte poética: instruir ou agradar, ou ainda instruir 
agradando, serão as duas finalidades. (COMPAGNON, 2003, p. 35) 
 

Sendo assim, o ensino da literatura deve ser instigante e ter o compromisso 

de ampliar a experiência de linguagem e o conhecimento do leitor. No entanto, ele 

não deve ser pautado em atividades rotineiras e mecanizadas e deve superar a 

visão da leitura como simples ato de decifração, permitindo e estimulando o acesso 

às situações de interação verbais e não verbais, a fim de garantir a participação 

efetiva nas diferentes modalidades de textos e suas relações com o meio e o 

mundo. Os PCN afirmam: 

 

O trabalho com a leitura tem como finalidade a formação de leitores 
competentes e, consequentemente, a formação de escritores, pois a 
possibilidade de produzir textos eficazes tem sua origem na prática 
de leitura, espaço de construção da intertextualidade e fonte de 
referências modalizadoras. A leitura é um processo no qual o leitor 
realiza um trabalho ativo de construção do significado do texto, a 
partir dos seus objetivos, do seu conhecimento sobre o assunto, 
sobre o autor, de tudo que sabe sobre a língua: características do 
gênero, do portador, do sistema de escrita. (BRASIL, 2001, p.53-54) 

 

Nesse sentido, ensinar e aprender a ler significa ir além da oralização, da 

alfabetização e até mesmo da compreensão do texto como um sistema fechado. É 

preciso oportunizar ao sujeito atividades que promovam a inserção social e a 

compreensão do mundo, abrindo caminhos para novas aprendizagens. É necessário 

considerar a leitura como atividade que envolve a interação do leitor, do texto, do 

autor e do contexto na produção de novos significados por meio de uma atitude 

compreensiva e responsiva. 

Candido (2011) afirma que a literatura, na sua essência, transforma e 

modifica sujeito na medida em que ele entra em contato com a obra - experiência 

que se funda num conhecimento transformador capaz de interagir e modificar a 

realidade desse indivíduo. É preciso garantir práticas que lhe permitam aprender a 
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ler de forma significativa e compreensiva, garantindo-lhe sua formação 

humanizadora.  

Cosson aponta os benefícios do exercício no ambiente escolar: 

 

Na escola a leitura literária tem a função de nos ajudar a ler melhor, 
não apenas porque possibilita a criação de hábito da leitura ou 
porque seja prazerosa, mas sim, e sobretudo, porque nos fornece, 
como nenhum outro tipo de leitura faz, os instrumentos necessários 
para conhecer e articular com proficiência o mundo feito linguagem. 
(COSSON, 2007, p. 30) 

 

Desse modo, o ensino da literatura no contexto escolar torna-se 

imprescindível para a inserção do leitor no universo ficcional, estimulando o prazer e 

permitindo que esse público entre em contato com as obras, buscando outras 

maneiras de entender o mundo. Pois, muitos estudantes não têm oportunidade fora 

da escola para familiarizarem-se com a leitura. Segundo Aguiar e Bordini (1988), a 

riqueza polissêmica da literatura é um campo de plena liberdade para o leitor, o que 

não ocorre na interação com outros textos. 

Portanto, para que isso ocorra de forma contextualizada e significativa, é 

necessário que a escola não transforme o ensino em algo totalmente desvinculado 

da vida, mas crie oportunidades que favoreçam a possibilidade de conhecer e 

interagir de maneira autônoma com o universo da linguagem. Umberto Eco, nos 

seus escritos, diz que a função mais importante da literatura é ensinar ao sujeito as 

lições permanentes da vida. [...] “que não se reduz à transmissão de ideias morais, 

boas ou más que sejam, ou à transformação do sentido do belo”. [...] “a educação ao 

Fado e à morte é uma das funções principais da literatura” (2003, p. 21).  

Podemos observar que o ensino da literatura, tal como proposto pelo autor, 

não pode ser reduzido à transmissão de conceitos morais, mas que a literatura 

ensina que a vida é complexa. O autor também ressalta o papel estruturante da obra 

literária na construção da identidade do leitor. A ficção poderá oferecer ao sujeito um 

mergulhar no seu interior, de forma a experenciar seus conflitos ou aqueles 

relacionados à sociedade na qual está inserido. 

Portanto, é necessário fortalecer a formação de leitores, possibilitando-lhes 

constituir um repertório diversificado. Sendo assim, compete à escola estabelecer 

relações significativas no estudo dos textos literários de diferentes épocas. 
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A escola precisa (re)pensar alguns procedimentos metodológicos, pois ela 

deve assumir a responsabilidade de criar condições para que o estudante se 

envolva em múltiplas práticas  que possibilitem sua inserção e participação em 

diferentes  esferas das atividades humanas.  

Rojo afirma que: “[...] Pensando na complexidade do funcionamento da 

linguagem contemporânea, em que a hibridização de esferas, mídias e semioses 

configuram novas práticas discursivas, cuja inter-relações resultam em experiências 

e sentidos novos, possibilitando especialmente pelo surgimento das mídias digitais, 

essas questões não devem estar ausentes das propostas didáticas” (2012 p. 218). 

Sendo assim, a escola precisa pensar em propostas de leitura que considerem 

analisar, discutir e refletir sobre os discursos instaurados nas relações sociais, 

oferecendo ao leitor a oportunidade de ser criativo e poder entender o mundo, 

construindo possibilidades de se expressar. 

Assim, vemos que o ensino da literatura envolve um fazer transformador, 

criando novos significados e, proporcionando interpretações múltiplas. Por isso, a 

leitura literária é, nesse contexto, um dos mais importantes mecanismos no processo 

de emancipação de leitores, pois cria condições para o desenvolvimento de sua 

capacidade crítica e criativa. 

Dessa forma, a atividade de compreensão não decorre apenas da 

decodificação de estímulos visuais e ideológicos dentre outros, mas implica um 

movimento de deslocamento do leitor, ou seja, um movimento que ultrapassa os 

aspectos temáticos do texto para estabelecer uma atividade de interlocução.  

 

A leitura literária pode contribuir sobremaneira para a ampliação da 
competência argumentativa se as atividades forem bem exploradas e 
se o jovem tiver a voz, de comentar e emitir impressões sobre as 
obras lidas, de maneira espontânea e com atitude colaborativa do 
professor. (GREGORIN, 2011, p. 70-71) 
 

Nessa perspectiva, cabe à escola organizar espaços e ferramentas, 

possibilitando um trabalho com textos multimodais, pois cada modalidade expressiva 

integra um conjunto diferenciado de significados, propiciando ao aluno ler e interagir 

num processo argumentativo. Assim, ler é se aprofundar nas estruturas dialógicas, é 

descobrir-se para aprender. Portanto, ao mesmo tempo em que a leitura recorre à 

capacidade de reflexão, ela também influi no processo afetivo do sujeito. Dessa 
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forma, a escola estará contribuindo para uma educação conectada com as 

necessidades atuais e para a produção de saberes plurais, coletivos e interativos. 

O envolvimento é parte essencial nesse processo de leitura, como assinala 

Barthes sobre o texto literário enquanto objeto de fruição: 

 

Texto de fruição: aquele que põe em estado de perda, aquele que 
desconforta (talvez até um certo enfado), faz vacilar as bases 
históricas, culturais, psicológicas, do leitor, a consistência de seus 
gostos, de seus valores e de suas lembranças, faz entrar em crise 
sua relação com a linguagem. (1987, p.12) 

 

A atividade de leitura também pode ser vista como um processo que envolve 

emoções e conduz à produção de múltiplos sentidos, ou seja, a concepção do 

ensino da leitura se ressignifica na medida em que o estudante participa deste 

processo por meio dos sons, imagens, textos, momentos de sensibilização literária. 

Ensinar literatura é, portanto, levar o sujeito a transitar entre a obra e o real no qual 

está inserido, explorando as potencialidades do uso da linguagem - condição 

favorável à aquisição de uma cultura integradora das dimensões humanísticas, 

sociais e artísticas. 

  

A literatura feita para o jovem da atualidade está vinculada à arte, 
isto é, ao mesmo tempo em que traz à tona as discussões de valores 
sociais, devolve para a sociedade novas maneiras artísticas de 
discutir e veicular esses valores, seja por meio de múltiplas 
linguagens, seja por intermédio das atuais formas de suporte para 
que essa arte seja veiculada. (GREGORIN, 2011, p. 41) 

 

É importante salientar que os adolescentes já se sentem distantes da infância, 

mas, ainda não se reconhecem plenamente no mundo dos adultos. Em função 

disso, essa fase é marcada pela curiosidade, mas também pela insegurança e pelo 

medo. Sendo assim, um caminho promissor para manter e estreitar vínculos do leitor 

com a literatura consiste na seleção de títulos que tragam personagens enfrentando 

desafios e reconhecendo dificuldades em relação aos seus medos e angustias, ou 

seja, refletindo sobre a forma como cada personagem reage diante de situações 

difíceis. Neste sentido, o ensino qualificado da literatura possibilita penetrar nos 

níveis mais profundos da materialidade textual. Com uma mediação adequada, o 

sujeito vai construindo sua história pessoal, aproximando e valorizando as relações 
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com outros textos verbais ou não verbais, articulando uma série de interações e 

diálogos, ampliando desse modo, o seu repertório. 

Silva diz que a literatura voltada para os adolescentes “amplia questões 

sociais, políticas e amorosas” (2009, p. 40). Para isso, a escolha das obras precisa 

estar em consonância com as peculiaridades desse público-alvo, para que sua 

formação seja de fato significativa. 

 

As obras classificadas como literatura juvenil devem ser observadas 
como textos cujo objetivo principal é expressar experiências 
humanas de cunho existencial, social, cultural, numa construção 
estética apropriada à experiência de vida e a um tipo de linguagem 
específico de seu público-alvo. (GREGORIN, 2011, p. 63) 

 

Sendo assim, o ensino da literatura para o público juvenil necessita estar 

pautado no reconhecimento desse leitor. Silva assinala que “na escola, o texto 

juvenil é a transição do juvenil ao adulto, localiza-se da 5ª à 8ª series, [do atual 6º ao 

9º ano], com idades entre 11 e 16 anos” (2009, p. 40). Sabemos que essa fase é de 

múltiplas transformações do corpo e da mente, o que exige do educador atuação 

ainda mais atenta. 

 Na formação do leitor literário é preciso reconhecer que a literatura pode 

oferecer alternativas de superação e resolução de conflitos. 

 

[...] a literatura faz isso: dá ao leitor um nome e uma história, retira-o 
da prática múltipla e anônima, torna-o visível num contexto preciso, 
faz com que passe a ser parte integrante de uma narração 
específica. (PIGLIA, 2006, p. 25) 
 

A literatura tem o poder de transformar comportamentos e valores e de 

conferir maior grau de humanização ao sujeito. Exatamente por seu caráter ficcional, 

ela transporta o leitor a novos espaços do saber. Quando se trata do imaginário do 

leitor juvenil, Gregorin afirma que é “Impossível discutir a adolescência sem falar de 

imaginário, pois esta etapa da vida humana deve ser vista como invenção das 

sociedades modernas” (2011, p. 53), ou seja, a via mais importante na tarefa de 

conquistar leitores jovens é a pesquisa de suas influências sobre a visão de mundo 

e a produção cultural contemporânea.   
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II - DIFERENTES CONCEPÇÕES SOBRE O LEITOR LITERÁRIO 

 

Vivemos numa sociedade com expressiva variedade de signos que precisam 

ser interpretados para se entender as informações que circulam e proliferam no 

mundo atual. Pensar no leitor literário que está sendo formado na educação básica 

requer reconhecer as possibilidades de leitura e perspectivas dialógicas com outras 

linguagens. 

Sendo assim, é necessário entender como se deu a construção histórica da 

literatura infantil e juvenil, mediante marcas deixadas pelas próprias narrativas 

literárias. Para tanto, é necessário reconhecer as diferentes funções da literatura e 

do cinema ao longo do tempo, assim como o papel do mediador de leitura. Esse é o 

objetivo deste capítulo. 

 

2.1 Breve contexto histórico da literatura infantil e juvenil  

 

Parece-nos importante retomar o percurso histórico da literatura juvenil, para 

melhor compreender o universo dessa área de conhecimento.  

Na metade do século XVll, durante o período da monarquia francesa e do 

absolutismo de Luís XlV, manifestou-se a preocupação com uma literatura voltada 

para crianças. As fábulas de La Fontaine (1668); os Contos da Mãe Gansa, de 

Charles Perrault (1691-1697); os contos de fadas (em oito volumes), de Madame 

D’Aulnoy (1696-1699); e As aventuras de Telêmaco, de François Fénelon (1699), 

foram livros pioneiros do mundo literário infantil. Segundo Coelho (2010), essas 

obras foram percursoras na literatura infantil, ou seja, clássicos que valorizavam a 

imaginação, além de mostrarem a preocupação com uma literatura de qualidade.  

A expansão de obras voltadas para o público infantil não ficou exclusivamente 

nas mãos dos franceses, também a Inglaterra teve grande participação nesse 

contexto, especialmente a partir da revolução industrial, no século XVlll, que foi um 

período marcado por grandes transformações sociais, econômicas, políticas e 

ideológicas. As fábricas localizadas nos grandes centros urbanos trouxeram grande 

parte dos trabalhadores, que se deslocavam do campo, ocasionando crescimento 

populacional e, consequentemente, cinturões de miséria, além da elevação do índice 

de criminalidade.   
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A classe burguesa, por sua vez, crescia e reivindicava o poder político, que 

era comandado pelo setor econômico. É nessa época que o poder burguês se volta 

para a família como instituição. Com isso, a criança passa a ter um papel de 

importância na sociedade, motivando o aparecimento de produtos industrializados e 

culturais como o livro. A ciência, por sua vez, toma novos rumos.  O interesse social 

ocorre pelo vetor econômico e, quanto mais às famílias consumiam, mais o setor 

econômico se expandia.     

 

A literatura infantil traz marcas inequívocas desse período. Embora 
as primeiras obras tenham surgido na aristocrática sociedade do 
classicismo francês, sua difusão aconteceu na Inglaterra, país que, 
de potência comercial e marítima, salta para a industrialização, 
porque tem acesso às matérias-primas necessárias (carvão, 
existente nas ilhas britânicas, e algodão, importado das colônias 
americanas), conta com um mercado consumidor em expansão na 
Europa e no Novo Mundo e dispõe da marinha mais respeitada da 
época. (LAJOLO; ZILBERMAN, 2007, p.17) 

 

 Na sociedade capitalista que toma corpo, impera o poder do mercado e a 

literatura infantil, nesse sentido, também passa a ser vista por seu viés 

mercadológico.  

Ainda no século XVlll, há o crescimento das tipografias, a expansão da 

produção de livros e a proliferação dos gêneros literários. As obras, para serem 

consumidas, precisam de crianças leitoras e, nesse sentido, o papel da escola torna-

se fundamental para alfabetizar e inserir os estudantes na cultura letrada. 

 

Os laços entre a literatura e a escola começam desde este ponto: a 
habilitação da criança para o consumo de obras impressas. Isto 
aciona um circuito que coloca a literatura, de um lado, como 
intermediária entre a criança e a sociedade de consumo que se 
impõe aos poucos; e, de outro, como caudatária da ação da escola, a 
quem cabe promover e estimular como condição de viabilizar sua 
própria circulação. (LAJOLO; ZILBERMAN, 2007, p.17) 

 

Como podemos ver, para que o consumo das obras fosse ampliado, fazia-se 

necessária a formação de leitores e de um sistema educativo organizado, destinado 

a oferecer à criança educação e formação.  

 

[...] Estudar a literatura juvenil é (da mesma forma como se fala da 
literatura para crianças ou da literatura de modo geral) vincular 
determinado tipo de texto às práticas sociais que foram se impondo 
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nas comunidades e na formação dos jovens, sobretudo após a 
segunda metade do século XIX, época em que a escola tomou lugar 
definitivo como grande responsável pela educação das novas 
gerações. (GREGORIN, 2011, p. 32) 

 

 Nesse sentido, a literatura também foi escolarizada com forte cunho 

pedagógico, buscando, inclusive, um crescimento do mercado editorial. A esse 

respeito, Bordini salienta que:  

 

A produção cultural começa a padecer da doença do seu contexto 
[...]. Querendo-se emancipatória, libertária, não obstante dependesse 
dos mecanismos de mercado. Torna-se bem de consumo, a ser 
propagado, para a sobrevivência da indústria e dos produtos 
culturais, da mesma forma que os outros produtos, ou seja, dirigindo-
se para necessidades reais ou criando na maioria das vezes 
necessidades artificiais, para aplicá-las com a consequente perda de 
sentido crítico. (1998, p. 35) 

 

Percebe-se que a produção de obras da literatura infantil sempre oportunizou 

o sistema mercadológico, ou seja, venda e consumo. 

No Brasil, desde os padres jesuítas e o trabalho de evangelização até o final 

do século XVlll, livros e práticas adotadas seguiam o modelo da intelectualidade 

literária europeia. A publicação dos livros infantis teve início no século XIX, todavia, 

o crescimento das publicações aconteceu somente no século XX, com a 

implantação da Imprensa Régia e a tradução de obras que propagavam elementos 

culturais da Europa, com destaque para a França e a Inglaterra. Cabe ressaltar que 

Portugal recebeu várias correntes de pensamento europeu que se instauraram no 

país e, paralelamente, as obras eram traduzidas e disseminadas para suas colônias. 

 

A esse período inicial, de formação de uma literatura voltada para o 
ideário infantil e juvenil, correspondem a importação, a tradução e a 
adaptação dos contos populares, dos contos maravilhosos e dos 
grandes clássicos universais, bem como de uma produção literária 
elaborada com fins pedagógicos pelos educadores e intelectuais da 
época, corretamente denominada escolar. Tudo isso se dá 
exatamente no final do século XIX até o primeiro decênio do século 
XX. (SOUZA, 2006, p. 79) 
 

 Nessa perspectiva, Zilberman acrescenta: “[...] a história da literatura 

brasileira para a infância só começou tardiamente, nos arredores da Proclamação da 

República, quando o país passava por inúmeras transformações”. (2009, p. 24). 

Com o fim da escravidão e o surgimento do trabalho assalariado, o cenário brasileiro 
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começava a apresentar ares da modernidade. A aceleração e as modificações 

sociais acabaram estimulando o crescimento demográfico da população urbana e o 

avanço da ideologia capitalista.  

 

Os primeiros livros brasileiros escritos para crianças [apareceram ao 
final do século XIX] de modo que a literatura infantil nacional 
contabiliza mais de cem anos de história. Por isso, aparece nas 
recordações de escritores consagrados, como o Viriato Correia 
citado por Scliar. A experiência do novelista difere, pois, do que se 
passou aos autores nascidos no começo do século XX, como Erico 
Veríssimo, que reteve na lembrança outros nomes, quase todos 
nascidos na Europa, como Júlio Verne, um dos prediletos de sua 
geração. Jorge Amado, da mesma época, relembra Viagens de 
Gulliver, de Jonathan Swift, enquanto Carlos Drummond de Andrade 
tem nostalgia do Robinson Crusoé, de Daniel Defoe. Moacyr Scliar e 
contemporâneos seus como Affonso Romano de Sant’Anna, 
conforme esse declara no poema “O Burro, o Menino e o Estado 
Novo”, fizeram-se leitores a partir do acervo brasileiro, variado e 
disponível por ocasião das respectivas infâncias. (ZILBERMAN, 
2009, p. 11) 

 

Diante das mudanças pelas quais o Brasil estava passando, surgiu a 

necessidade de reformas educacionais, pois o número de crianças alfabetizadas 

ainda era pequeno e a parcela da população consumidora de livros infantis e 

escolares não atingia o patamar esperado. 

Nas décadas de 1920 e 1930, o governo impõe a reforma no ensino, que 

facilita o acesso da população urbana de baixa renda à escola. A preocupação com 

a educação nacional permitia a incorporação de práticas pela pedagogia. 

Pensadores como Anísio Teixeira, Fernando de Azevedo e Lourenço Filho, entre 

outros, destacaram-se na atuação em prol de uma educação nacional de qualidade.  

Nesse período de transição entre décadas, houve avanços em relação à 

literatura infantojuvenil. Cecília Meireles, vale destacar, foi uma escritora com 

participações importantes, como organizadora e diretora da primeira biblioteca 

pública do país, o que representou, dentre outras realizações, grande contribuição 

para a arte e a educação naquele momento. Segundo Souza, Cecilia Meireles “[...] 

foi uma das primeiras a aprofundar, no Brasil, os problemas relativos à literatura 

para infância e à formação de leitores” (2006, p. 85). Em consonância com as 

transformações nesse período, outro escritor que se destacou foi Monteiro Lobato – 

considerado, hoje, o maior percursor da literatura infantil brasileira. 
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São muitos escritores empenhados em disseminar uma literatura 
especifica e adequada para o público infantil, mas é o escritor-editor 
Lobato a figura marcante de um momento limite na literatura 
infantojuvenil brasileira, pois consegue chegar até o universo infantil 
imprimindo caráter literário em seus escritos, o que desencadeia 
novos rumos para essa produção literária. Devido à sua inventividade 
e perspicácia, assim como sofreguidão com que se entrega à causa 
do livro e à promoção da leitura, preocupado com a criança e seu 
universo mágico e vocabular, a literatura infantil atinge um patamar 
importante na década de 1920. (SOUZA, 2006, p. 86) 
  

Com o processo de expansão do ensino e a modernização, nas décadas de 

1950 e 1960, as reformas educacionais acabaram por favorecer o aumento do 

número de leitores, ocasionando o crescimento e a ampliação do mercado editorial. 

Outro fator preponderante foi a Lei de Diretrizes e Bases (LDB), que torna o uso de 

textos literários obrigatório para o ensino de Língua Portuguesa nas escolas. Mas é 

somente na década 1970 que a literatura para o público infantojuvenil apresenta um 

marco promissor. 

 

A partir dos anos 70, a qualidade da produção literária voltada para a 
criança despertou o interessa da escola, empenhada em 
reconquistar para a leitura crianças e jovens, cada vez mais 
seduzidos pela cultura da imagem que se oferecia eletronicamente, 
ao comando de um botão. A escola, então, redescobriu a literatura, e 
as editoras descobriram a escola. (ZILBERMAN, 2009, p. 11) 

 

Observa-se que nesse período a produção de obras voltadas para a literatura 

infantil favoreceu o interesse das intuições de ensino em repensar o papel da leitura 

na escola. Nessa mesma época, segundo Souza (2006, p. 91) houve o empenho 

das editoras em melhorar a qualidade do material impresso, como também o 

aumento significativo do número de exemplares de livros publicados e, 

principalmente, maior atenção com a qualidade das obras. Nesse sentido, Perroti 

afirma: 

 

[...] nesse momento, surge na literatura para crianças e jovens um 
número grande de escritores, com uma consciência nova de seu 
papel social: reclamam a condição de artistas e desejam que suas 
obras sejam compreendidas enquanto objeto estético, abandonando 
assim, o papel moralista ou pedagógico que até então fora reservado 
a quem escrevesse para a área infantojuvenil. (1990, p. 43) 
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A literatura infantil assume sua função estética em busca da formação do 

leitor. A obra, nesse contexto, só é literatura se a função estética sobressair à função 

pedagógica, ou seja, o texto precisava contribuir para o desenvolvimento crítico e a 

imaginação do leitor.  

No ano de 1980, o aumento do consumo de obras literárias para crianças e 

jovens se destaca, quando o país ainda estava às voltas com a ditadura militar, em 

um cenário de lutas pela liberdade de expressão. Nesse sentido, Gregorin afirma 

que “[...] a sala de aula recebeu diversos títulos que procuravam focar não apenas a 

realidade dos problemas enfrentados pelo país em vários campos, como também, 

de maneira mais contundente, os conflitos do jovem e seu papel neste universo 

social” (2011, p. 39). Autores como Luís Puntel, Lygia Bojunga, Pedro Bandeira e 

Marina Colasanti, dentre outros, deram voz ao jovem por meio de suas obras, para 

que eles pudessem vivenciar uma proposta de diálogo e não uma imposição de 

valores. 

Nos anos 1990, com a reorganização da Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional (Lei n. 9.394, de 20 de dezembro de 1996), Gregorin afirma que 

a legislação “promoveu a discussão de novas temáticas no âmbito da literatura 

juvenil, por meio dos Parâmetros Curriculares Nacionais e dos temas transversais” 

(2011, p. 39). 

Diante desse breve panorama histórico, observamos que a instituição escola 

e a literatura sempre estiveram ligadas, porém, a escola utilizava os textos literários 

como parte de atividades de cunho pedagógico tradicional, muitas vezes, inclusive, 

com objetivos de moralização. As transformações pelas quais passaram o país e a 

modernização dos marcos legais relacionados à educação permitiu à literatura 

infantojuvenil um crescimento cada vez maior. Ela passa, assim, a ser fonte de 

reflexão e de questionamento crítico. 

  

2.2 Literatura, Cinema e Leitura  

 

O conceito de literatura tem se alterado com o passar dos tempos. A palavra 

literatura, que vem do latim littera, significa letra, isto é, sinal gráfico que representa 

por escrito os sons da língua. Antigamente, o termo estava associado com erudição, 

conhecimentos gramaticais, domínio das línguas clássicas.  Todavia, as reflexões 

sobre o fenômeno da linguagem literária têm suas origens em tempos bem mais 
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remotos; as primeiras manifestações foram registradas por Aristóteles, no século IV 

a.C, quando se usava o termo “poesis”, que estava associado ao ato de fazer 

poesia. A palavra “literatura”, tal como a conhecemos hoje, só vai aparecer no 

século XVlll.  

 Aristóteles, em sua obra “Poética”, registra reflexões, buscando analisar as 

formas da arte de seu tempo. Ele diferencia o gênero trágico e épico, do cômico e 

satírico, e do lírico. A ideia de imitação para Aristóteles está intimamente relacionada 

à realidade que pode ser reproduzida pela linguagem; imitar, para o filósofo, é 

colocar a linguagem a serviço da criação: 

   

Assim como alguns fazem imitações em modelo de cores e atitudes 

(uns com arte, outros levados pela rotina, outros com voz), assim 

também nas artes acima indicadas, imitação é produzida por meio do 

ritmo, da linguagem e da harmonia, empregados separadamente ou 

em conjunto. (ARISTÓTELES, 1966, p. 10) 

 

A ideia de imitação para Aristóteles está intimamente relacionada à ideia de 

que a realidade pode ser reproduzida pela linguagem, capaz de dar ritmo e 

significação ao real.  

A imitação, não sendo uma constante através dos tempos, teria aparecido por 

volta da segunda metade do século XVIII ou início do século XIX, sincronizada com 

o surgimento da própria palavra literatura, então especialmente inventada para 

designar aquele novo tipo de discurso (Foucault, 1966, p. 392-3).  

Aristóteles considerava que a poesia era linguagem, mimese e criação. A 

ideia de criação para ele era muito importante, pois diferenciava a história da poesia. 

As primícias de mimese vão combinar com a ideia de formalização, ou seja, o uso 

especial da linguagem. Todo pensamento clássico sobre literatura deve acontecer a 

partir de uma linguagem formal de acordo com uma formação limitada, de imitação 

da realidade.  

A literatura sofreu transformações sem precedentes nos últimos séculos. Um 

fator preponderante é que a literatura até o século XVlll significava o domínio do 

saber erudito, da retórica, isto é, o literato dominava os clássicos e a arte do bem 

dizer. Foi a partir da segunda metade do século XVlll que a palavra literatura passa 

por transformações semânticas e começa a ter seu significado atribuído à ideia de 

um corpus literário fortalecido, mais próximo dos dias atuais. Ainda nesse mesmo 
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período, começa a se desenvolver um conceito mais abrangente sobre literatura, 

especialmente a partir das reflexões do filósofo Denis Diderot: 

  

[...] especifica atividade criadora que se consubstancia em obras 
caracterizadas por uma particular categoria do belo. [...] específico 
fenômeno estético, específica forma de produção, de expressão e de 
comunicação artística. (AGUIAR E SILVA, 2007, p. 10) 

  

A literatura começa a se destacar como obra criativa, marcada pela 

imaginação e constituição do belo, ou seja, a manifestação de uma linguagem cuja 

finalidade é a expressão estética mais abrangente e envolvente em um nível 

sensível.  

O conceito positivista de literatura teve espaço entre a segunda metade do 

século XIX até as primeiras décadas do século XX. Nos manuais da teoria literária, o 

conceito era assim definido: conhecimento científico considerado verdadeiro e 

qualquer obra que fosse manuscrita ou impressa poderia ser considerada literatura. 

Esse panorama recebeu duras críticas de vários movimentos. O mais influente deles 

foi o formalismo russo, que propôs a necessidade metodológica de estabelecer com 

rigor um conceito de obra, enquanto fenômeno estético específico. Nesse sentido, 

Eagleton afirma: 

 

Os formalistas começaram por considerar a obra literária como uma 
reunião mais ou menos arbitrária de ‘artifícios’, e só mais tarde 
passaram a ver esses artifícios como elementos relacionados entre 
si: ‘funções’ dentro de um sistema textual global. Os ’artifícios‘ 
incluíam som, imagens, ritmo, sintaxe, métrica, rima, técnicas 
narrativas; na verdade, incluíam todo o estoque de elementos 
literários formais; e o que todos esses elementos tinham em comum 
era o seu efeito de ‘estranhamento’ ou de ‘desfamiliarização’. (2006, 
p. 5) 

 

Assim, para os formalistas russos, os elementos próprios da obra eram 

suficientes para análise do objeto. Para eles, quanto mais se buscassem outras 

características fora do texto, mais a linguagem literária era deformada. 

No âmbito dessas reflexões, eles lançam bases teórico-metodológicas para o 

estudo da literatura como ciência que constitui a formação de uma teoria literária: 

 

[...] advogam o princípio de que os textos literários possuem 
características estruturais peculiares que os diferenciam 
inequivocamente dos textos não literários, daí procedendo a 
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viabilidade e a legitimidade de uma definição referencial de literatura. 
Correlativamente, à especificidade objetiva dos textos literários 
deverá corresponder a especificidade dos métodos e processos de 
análise desses mesmos textos. (AGUIAR E SILVA, 2007, p. 15) 

  

A definição cientifica do objeto literário é fundamental para a compreensão da 

literatura, assim como para a história, a teoria e a crítica literárias. Em suas 

reflexões, Roman Jakobson afirma que “o formalismo russo consiste em uma busca 

progressiva por leis internas da arte poética”, ou seja, uma procura de elementos 

internos, sem, contudo, preocupar-se, ao menos num primeiro momento, com 

elementos externos ou extrínsecos à obra.  

Todorov, por sua vez, em seu trabalho, vai retomar essa ideia sobre o estudo 

do objeto literário, afirmando que: 

 

Outro princípio adotado desde o começo pelos formalistas foi o de 
situar a obra no centro de suas preocupações; recusam a abordagem 
psicológica, filosófica ou sociológica que regia, então, a crítica 
literária russa. É principalmente neste ponto que os formalistas se 
distinguem de seus antecessores. (2010, p. 15) 

 

Podemos verificar que o estudo da literatura para os formalistas foca-se na 

estrutura do texto, ou seja, não está voltado para relações extratextuais. Vimos que 

o enfoque proposto por eles, caracteriza a obra de maneira distante ou mesmo 

desvinculada de qualquer caráter social. Eagleton aponta que, “embora os 

formalistas não negassem que a arte tivesse uma relação com a realidade social [...] 

afirmavam, provocadoramente, que essa relação fugia ao âmbito do trabalho do 

crítico” (2006, p. 5), afastando, dessa maneira, na análise crítica, toda a realidade da 

vida social. Nesse sentido, eles consideram que os elementos necessários para a 

análise de uma obra encontram-se no próprio texto. 

Outro fator importante destacado por Eagleton é que os formalistas russos 

não queriam estudar a definição da literatura e, sim, a literaturidade. “[...] para os 

formalistas, o caráter ‘literário’ advinha das relações diferenciais entre um tipo de 

discurso e outro, não sendo, portanto, uma característica perene. Os usos especiais 

da linguagem não apenas podiam ser encontrados em textos literários, mas também 

em muitas outras circunstâncias exteriores a eles” (2006, p. 8), ou seja, o conceito 

desenvolvido consiste numa análise mais específica da obra, a arte como 

procedimento formal dentro do próprio texto estudado. 
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A literatura não foi estudada da mesma maneira ao longo do tempo. Ela não é 

dotada apenas de uma noção, mas se constitui nas relações. Aguiar e Silva diz que 

a literatura é polissêmica: 

 

[...] o lexema literatura é fortemente polissêmico; o conceito de 
literatura é relativamente moderno e constituiu-se, após mais de dois 
milénios de produção literária, em função de um determinado 
circunstancialismo histórico-cultural. Já não consiste apenas numa 
herança, num conjunto cerrado e estático de textos inscrito no 
passado, mas apresenta-se antes ininterrupto processo histórico de 
produção de novos textos [...]. (2007, p. 14) 

 

Sendo assim, a literatura transforma o sujeito leitor na medida em que o 

mesmo se aprofunda nos conhecimentos proporcionados nas obras literárias. Nesse 

sentido, Eagleton, diz que a “literatura transforma e intensifica a linguagem comum, 

afastando-se sistematicamente da fala cotidiana” (2006, p.15).  

Percebe-se, nas definições, que a compreensão da literatura varia 

historicamente no espaço e no tempo, pois, além de promover o conhecimento do 

sujeito, ela também instaura diálogos com outras artes e com outras formas de 

produção do conhecimento, ou seja, a literatura é constantemente construída pelas 

relações dialógicas que mantém com outros tipos de textos e com outros saberes.   

Antônio Candido afirma que a literatura é um direito universal do sujeito leitor, 

não evidenciando leis educacionais ou propostas pedagógicas, mas uma valorização 

dos saberes essenciais para a vida do leitor, num universo social e cultural, que se 

apresenta cada vez mais diverso e múltiplo, incorporando a dimensão lúdica e 

pessoal. 

 

Chamarei de literatura, da maneira mais ampla possível, todas as 
criações de toque poético, ficcional ou dramático em todos os níveis 
de uma sociedade, em todos os tipos de cultura, desde que 
chamamos folclore, lenda, chiste, até as formas mais complexas e 
difíceis da produção das grandes civilizações. (2011, p. 176) 

  

O conceito de literatura também traz, para Candido, as marcas da cultura, do 

espaço e do tempo sobre o objeto estético, ou seja, a definição de literatura não se 

resume somente a uma determinada obra, mas a um conjunto de manifestações 

artísticas de uma determinada sociedade. Nessa perspectiva, relembramos, ainda, a 

afirmação de Todorov, de que “[...] a literatura não nasce do nada, mas no conjunto 
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de culturas e de discursos produzidos pelas sociedades e culturas. Talvez seja por 

isso que o entendimento daquilo que é literatura muda no decurso da história” (2009 

p. 22). Vimos que é de suma importância a valorização das relações existentes entre 

literatura, história e cultura, pois nenhuma obra literária surge do nada, pelo 

contrário, ela é uma parte de um diálogo promovido nas mais diferentes esferas da 

vida social. Sendo assim, a literatura pode ser compreendida como um importante 

documento para compreensão de relações culturais. Neste mesmo sentido Coelho, 

salienta que a literatura: 

 

[...] atua sobre as mentes, nas quais se decidem as vontades e 
ações e sobre os espíritos, nos quais se expandem as emoções, 
paixões, desejos, sentimentos de toda a ordem. No encontro com a 
literatura, os homens têm a oportunidade de ampliar, transformar ou 
enriquecer sua própria experiência de vida, em um grau de 
intensidade não igualada por nenhuma outra atividade. (2000 p. 29) 

 

Percebe-se que a literatura contribui para que o leitor compreenda o 

fenômeno da linguagem, resultante de uma experiência existencial, social e cultural, 

relacionando-se com o tempo, favorecendo a atribuição de sentido e ampliando seu 

conhecimento e a forma de pensar o mundo. Nesse mesmo sentido, Candido diz 

que a literatura tem a função de humanizar: 

 

Entendo aqui por humanização o processo que confirma no homem 
aqueles traços que reputamos essenciais, como o exercício da 
reflexão, a aquisição do saber, a boa disposição para com o próximo, 
o afinamento das emoções, a capacidade de penetrar nos problemas 
da vida, o senso da beleza, a percepção da complexidade do mundo 
e dos seres, o cultivo do humor. A literatura desenvolve em nós a 
quota de humanidade na medida em que nos torna mais 
compreensivos e abertos para a natureza, a sociedade, o 
semelhante. (CANDIDO, 1995, p. 249) 
 

O acesso à literatura auxilia a humanização dos sujeitos, englobando as mais 

diversas relações, sejam elas sociais, emocionais ou intelectuais, porque revela 

muito sobre a complexidade do ser humano. 

Vimos que a literatura, pela sua estrutura, tem a capacidade de favorecer a 

organização mental do sujeito leitor, ajudando-o a pensar, refletir sobre si mesmo e 

sobre as relações com os outros. 

Para além de uma investigação sobre a origem do curta-metragem no Brasil, 

faz-se necessário um breve levantamento histórico de um dos fenômenos 
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tecnológicos mais impressionantes de nossa história, a capacidade de captação da 

imagem-movimento. A captura da “imagem-movimento” foi possível a partir de 1889, 

com a criação do cinetoscópio por William Dickson, assistente do cientista e inventor 

americano Thomas Edison. Esse invento e os modelos que o sucederam na década 

seguinte contribuíram para o desenvolvimento do cinema tal como o 

compreendemos hoje, ou seja, a arte cinematográfica. 

No século XlX aproximadamente no ano de 1892, o 

francês Léon Bouly conseguiu desenvolver o cinematógrafo, um modelo que 

conseguia gravar e projetar a luz das imagens-movimento em tela, em quadros por 

segundo. Contudo, Bouly não possuía condições econômicas favoráveis para 

registrar a patente do invento. O cinematógrafo acabou por ser patenteado 

pelos irmãos Lumière, que passaram, a partir de 1895, a fazer várias produções 

cinematográficas. 

No Brasil, a história do cinema inicia-se no ano de 1896, quando ocorre a 

primeira exibição de cinema no país, na cidade do Rio de Janeiro. 

 O papel do curta-metragem voltado para educação se dá com a chegada ao 

poder de Getúlio Vargas e a implantação do Estado Novo no final da década de 

1930. Neste período, os curtas-metragens passam a ser instrumentos de ensino e 

meio de veiculação da ideologia varguista, baseada no nacionalismo integrador. 

Segundo Maria Helena Capelato (1998), tal medida fez com que Getúlio Vargas 

fosse considerado o “pai do cinema brasileiro”. A mesma autora recorda que tal 

iniciativa teve sequência com a criação do Instituto Nacional de Cinema Educativo 

(INCE), em 1936, ao qual coube “(...) a tarefa de organizar e editar filmes educativos 

brasileiros” (1998 p. 106). Com isso foram produzidos os mais diversos filmes de 

cunho pedagógico e propagandístico que abordavam a educação física, as cidades 

brasileiras, a História do Brasil, celebrações oficiais e filmes voltados ás disciplinas 

escolares. O Governo Vargas, antes mesmo de seu estágio mais autoritário, já 

acenava para a instrumentalização do cinema para fins propagandísticos e 

educacionais. Dada à massa de analfabetos de então, percebia-se também no 

cinema uma vocação para se tornar um meio educativo. Assim, tal política se 

solidificaria nos anos seguintes, em particular, na vigência do Estado Novo. 

Contudo, apesar da divulgação dos curtas-metragens nacionais, o que mais 

preocupava os diretores e produtores da época era a aprovação do trabalho 



34 
 

mediante um certificado de reserva que garantiria a “qualidade” da obra, ou seja, a 

chancela da censura. 

As concepções dos getulistas de universalização do ensino e da informação, 

principalmente a oficial, valorizou os canais de difusão cultural e impôs uma nova 

relação entre cinema e o poder (ALENCAR, 1988; NETO, 2012). É nesse cenário 

que surge o intelectual, extremamente nacionalista, Roquette Pinto. É ele quem vai 

conduzir um inédito processo de construção de uma legislação para a indústria 

cinematográfica, até então regida apenas pelo mercado. A visão de que a narrativa 

ficcional e o entretenimento visando ao lucro cabiam ao longa-metragem perpetuou 

absoluta até a década de 1960 (ALENCAR,1988; BERNARDET, 1995).  

  Dentre os curtas-metragens mais modernos, e anteriores ao Golpe de 1964, 

um dos mais conhecidos da década de 1960 é o Cinco Vezes Favela, de 1961, 

composto por cinco curtas, patrocinado pela UNE – União Nacional dos Estudantes. 

Nesta coletânea de imagens, encontramos uma preocupação estética e social que 

marcaria muitas obras desse gênero cinematográfico. Outro projeto digno de nota, e 

já sob a “direção” dos militares, advém do Cineclube Universitário de Campinas, 

fundado em 1965 e responsável pela produção de três curtas: Um Pedreiro (1966), 

de Dayz Peixoto; O Artista (1967), de Luiz Carlos R. Borges; e o temporão, lançado 

no último ano de funcionamento do Cineclube, Dez jingles para Oswald de Andrade 

(1972), de Rolf de Luna Fonseca.  

Pensando nas produções culturais e artísticas realizadas pela indústria 

cinematográfica e na conquista de expectadores jovens, é preciso contextualizar o 

uso das tecnologias e suas interfaces com a linguagem literária e as maneiras pelas 

quais elas se instituem e se expressam na formação dos indivíduos, bem como as 

distintas estratégias de uso destas linguagens numa sociedade de imagens 

constituída por uma cultura visual e audiovisual. Nesse sentido, Duarte sinaliza que 

“Em sociedades audiovisuais, narrativas em imagem-som comportam o que se 

convencionou chamar de currículo cultural, ou seja, um conjunto mais ou menos 

organizado de informações, valores e saberes que, via produtos culturais (nesse 

caso, audiovisuais), atravessa o cotidiano de milhões de pessoas e interferem em 

suas opiniões e em sua forma de aprender, de ver e de pensar [...]” (2002, p. 38).  

Literatura e Cinema são linguagens com formas de expressão e de promoção de 

leituras sociais, históricas e artístico-culturais. 
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Do ponto de vista de Tarkovoski (1998) o “cinema é poético” - a interação 

entre cinema e literatura deve ser explorada para que elas não sejam confundidas 

enquanto linguagem. Para este mesmo autor, a semelhança que as aproxima é o 

processo de liberdade de criação. A diferença para ele, é que o constituinte básico 

da literatura são as palavras, enquanto o cinema não precisa, necessariamente, usa-

las. Outra influência abordada pelo autor é a questão do roteiro que tem “função 

muito importante e exige um verdadeiro talento literário [...] é nesse ponto que a 

literatura influencia o cinema de uma maneira útil e necessária” (p.87). Percebe-se 

neste contexto o papel influenciador da literatura e do cinema que amplia o 

conhecimento, enriquece e concentra experiências. Devido a isso, evidencia a 

urgência da escola propor práticas de leitura verbal aliada à linguagem não verbal. 

 Sabemos que a leitura pode apresentar um registro linguístico que não lhe é 

usual e a literatura muitas vezes mobiliza a norma culta em sua construção. Por isso, 

ler não é um simples ato de decodificação, mas uma forma poderosa e 

imprescindível para a participação do sujeito em toda a riqueza histórica e cultural 

produzida pela humanidade. Kleiman define leitura como “um ato social, entre dois 

ujeitos – leitor e autor que interagem entre si” (1989, p. 10). Nesse sentido, Cosson 

acrescenta que: 

 

[...] ler consiste em produzir sentidos por meio de um diálogo, um 
diálogo que travamos com o passado enquanto experiência do outro, 
experiência que compartilhamos e pela qual nos inserimos em 
determinada comunidade de leitores. Entendida dessa forma, a 
leitura é uma competência individual e social, um processo de 
produção de sentidos que envolve quatro elementos: o leitor, o autor, 
o texto e o contexto. (2014, p. 36) 
 
 

A leitura é um processo no qual texto, autor e leitor interagem. Ao ler, o 

indivíduo vai conhecendo seus itinerários sobre o imaginário, além de outros povos e 

civilizações, enriquecendo assim suas experiências e, consequentemente, 

descobrindo maneiras diversas de enfrentar e explicar a realidade e construir 

sentidos. 

O exercício de leitura literária é a condição essencial para construir o universo 

pessoal do sujeito. Segundo Koch e Elias, “a concepção de leitura decorre da 

concepção de sujeito, de língua, de texto e de sentido” (2006, p. 12), ou seja, os 

autores afirmam que a leitura é uma atividade interativa e complexa de produção de 
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sentidos, e de organização da estrutura textual, ela requer mobilização dos saberes 

de sujeitos ativos. 

A literatura traz conhecimentos histórico-culturais de caráter social e 

humanizador, mas esse conhecimento só será contemplado a partir do momento no 

qual o leitor seja capaz de construir sentidos, explique e organize suas práticas. 

Foucambert afirma: “Ler significa ser questionado pelo mundo e, por isso mesmo, 

significa que certas respostas podem ser encontradas na escrita; significa, ainda, ter 

acesso, a essa escrita, que integra parte das novas informações ao que já se é” 

(1994, p. 5), ou seja, a leitura não é somente um dos instrumentos mais poderosos 

para se ter acesso e apropriar-nos da informação, mas,  é um  caminho para a 

diversão e  o prazer  nos permite explorar mundos diferentes  de forma a nos 

aproximarmos  de outras pessoas e de novas ideias. 

Bakhtin afirma que a compreensão de um texto é dialógica: 

 

A compreensão implica duas consciências, dois sujeitos: a 
consciência do outro e seu universo em relação a minha consciência. 
Toda compreensão implica numa relação interindividual capaz de 
produzir responsabilidade, ou seja, um juízo de valor. (1997, p. 338)  

 

O autor ressalta que a construção do sentido do texto se realiza numa 

concepção dialógica entre os conhecimentos do autor e os do leitor, ou seja, envolve 

toda a complexidade de um sujeito leitor com o texto e a pluralidade das vozes que a 

obra apresenta. Nesse mesmo prisma da interação com o texto e o leitor, Colomer 

afirma:  

Em suma, ler, mais do que um simples ato mecânico de decifração 
de signos gráficos, é antes de tudo um ato de raciocínio, já que se 
trata de saber orientar uma série  de raciocínios no sentido de uma 
construção de uma interpretação da mensagem escrita a partir da 
informação proporcionada pelo texto e pelos conhecimentos do leitor 
e, ao mesmo tempo, iniciar uma série de raciocínios para controlar o 
progresso dessa interpretação de tal forma que se possam detectar 
as possíveis incompreensões produzidas durante a leitura. (2002, p. 
32) 

 

A leitura permite várias interpretações por meio das possibilidades que os 

signos oferecem. Desse modo, ao ler um texto e estabelecer conexões com as 

manifestações socioculturais e históricas, o leitor mergulha nos enredos cheios de 

aventuras, personagens diversos e seus dilemas, oferecidos pelas diferentes 
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culturas, sendo uma experiência prazerosa e essencial tanto para a formação dos 

sujeitos como para o seu desenvolvimento, ou seja, ele compreende melhor o 

presente e seu papel como sujeito histórico.  

 

A riqueza polissêmica da literatura é um campo de plena liberdade 
para o leitor, o que não ocorre em outros textos. Daí provém o 
próprio prazer da leitura, uma vez que ela mobiliza mais intensa e 
inteiramente a consciência do leitor, sem obrigá-lo a manter-se nas 
amarras do cotidiano. (BORDINI; AGUIAR, 1993, p. 15) 

 

Compreendemos que a leitura de uma obra literária é estratégica na 

construção do saber, da autonomia e da sensibilidade. Petit (2008) acredita que a 

leitura pode ajudar os jovens a serem mais autônomos e não apenas objetos de 

discursos repressivos ou paternalistas, ou seja, a leitura oferece uma via privilegiada 

de introspecção e independência que permeia a compreensão do mundo e de si 

mesmo. 

 

2.3 A mediação de leitura 

 

O trabalho com a mediação de leitura precisa estar pautado na articulação do 

diálogo entre o leitor, a obra, o autor e outros leitores, cabendo ao mediador 

proporcionar os recursos envolvidos na promoção da leitura, tais como espaços e 

ambientes em que os textos literários circulam. 

A família exerce influência no comportamento infantil e, nesse convívio, a 

criança aprende valores e atitudes. O gosto pela leitura do literário não deixa de ter 

certa relação com valores e atitudes e, portanto, pode ser um comportamento 

aprendido ou mesmo herdado da família. Quando irmãos, pais, avós ou qualquer 

pessoa mais próxima gosta de ler e lê com e para a criança, a probabilidade de se 

transferir esse comportamento cresce exponencialmente, favorecendo também o 

despertar da imaginação e a curiosidade pelo conhecimento. Assim, a família pode 

despertar o desejo de aprender ou, por oposição ou omissão, também, levar ao 

desinteresse e à apatia ou, ainda, oferecer opções outras de mero entretenimento 

como a televisão, jogos, brinquedos eletrônicos etc. Outro ponto de grande 

relevância é a afetividade, pois é na família que se pode privilegiar a leitura afetiva. 

Fanny Abramovick fala dessa mediação inicial: 
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A iniciação com as maravilhas de uma história acontece, em geral, 
adentrando pelos ouvidos da criancinha. É a voz da mãe, do avô, do 
tio visitante, da primeira professora que chama sussurrante para a 
gostosura de se embalar na lindura dum conto de fadas, num 
episódio da Bíblia ou na magia duma lenda, dum poema brincante, 
na aventura de outra criança parecida com ela. (2007, p. 53) 

 

Vimos, assim, que a primeira mediação de leitura acontece no ambiente 

familiar. É pelas vozes leitoras próximas que a criança inicia um processo de 

autoconstrução desenvolvido pela interação dos seus familiares com a leitura. Nessa 

concepção, Abramovick afirma a importância de se ouvir história para a formação 

integral do leitor. 

 

Ah, como é importante para a formação de qualquer criança ouvir 
muitas, muitas histórias… Escutá-las é o início da aprendizagem 
para ser um leitor, e ser leitor é ter um caminho absolutamente 
infinito de descoberta e compreensão de mundo […] é ouvindo 
histórias que se pode sentir (também) emoções importantes, como a 
tristeza, a raiva, a irritação, o bem-estar, o medo, a alegria, o pavor, a 
insegurança, a tranquilidade, e tantas outras mais, e viver 
profundamente tudo o que as narrativas provocam em quem as ouve 
– com toda a amplitude, significância e verdade que cada uma delas 
fez (ou não) brotar… Pois é ouvir, sentir e enxergar com os olhos do 
imaginário! (1993, p. 16-17) 

 

Percebemos a importância da mediação da leitura na experiência da 

autoaprendizagem em contextos significativos para a formação do leitor literário.  

 Silva, por sua vez, afirma que “A literatura científica da área da leitura aponta 

para o fato de que a formação do leitor passa por diferentes etapas de 

desenvolvimento, envolvendo a ação de múltiplas instituições sociais: família, grupo 

de amigos, escola, bibliotecas [...]” (2009, p. 24). Assim, fica evidente a importância 

do contexto familiar na formação do leitor literário. Nesse sentido, a escola tem um 

papel fundamental na formação do sujeito, sobretudo no desenvolvimento da 

competência leitora e escritora do estudante. Contudo, o papel da família é decisivo 

em relação a essa perspectiva para despertar o interesse da criança antes da 

experiência escolar. 

 

[…] essa prioridade da escola na formação do leitor não exclui, 
evidentemente, a atuação da família, na ação diuturna dos pais, que 
devem assumir a iniciação da criança nesse mundo gráfico (e, por 
vezes, mágico) das palavras. Não exclui ainda a sociedade, os meios 
de comunicação – todos: jornais, revistas, TV, páginas da internet – 
nem exclui (principalmente essas!) as políticas públicas orientadas 
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para a educação e a promoção da cultura letrada. (ANTUNES, 2009, 
p. 202) 
 

Formar crianças leitoras requer a participação e a integração dos sujeitos, em 

colaboração para um trabalho sistematizado de acesso e permanência da leitura nos 

ambientes em que os pequenos leitores circulam. Quando o sujeito tem acesso a 

livros literários na infância, a partir do contato com pessoas que leem e favorecem o 

acesso à leitura, fica evidente sua probabilidade de se tornar um bom leitor.       

A autora Michéle Petit, ao desenvolver sua pesquisa com jovens e suas 

relações com a escola, aborda o papel do mediador na formação de leitores. 

Segundo ela, o mediador de leitura é “aquele que dá uma oportunidade de alcançar 

uma nova etapa” (2008, p.167), ou seja, o mediador é aquele que contribui para a 

construção de espaços propícios de liberdade em que promove a ponte entre o 

sujeito leitor e o livro.  Segundo Silva, “um dos objetivos básicos da escola é o de 

formar o leitor crítico da cultura em qualquer tipo de linguagem, verbal e/ou não 

verbal” (1985, p. 58). Para isso, o docente precisa ter repertório diversificado, 

preparo teórico e metodológico para discernir procedimentos pedagógicos 

adequados que realmente favoreçam a aproximação do sujeito com o texto. 

Para Colomer, o objetivo da educação literária é, em primeiro lugar: 

 

Contribuir para a formação da pessoa, uma formação que aparece 
ligada indissoluvelmente à construção da sociabilidade e realizada 
através da confrontação com textos literários distintos, oferecendo ao 
aluno a ocasião de enfrentar a diversidade social e cultural. (2003, p. 
31) 

 

  Para contribuir de forma assertiva, o bom mediador de leitura é, 

necessariamente, um bom leitor, alguém que participa ativamente do processo. 

Contudo, para que possa desenvolver sua competência de mediação, é fundamental 

que tome consciência da importância dos procedimentos e estratégias de leitura e 

desenvolva, junto ao aluno, metodologias que sejam realmente adequadas e 

produtivas. Soares afirma que: 

 

Os objetivos de leitura e estudo de um texto literário são específicos 
a este tipo de texto, devem privilegiar aqueles conhecimentos, 
habilidades e atitudes necessárias à formação de um bom leitor de 
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literatura: a análise do gênero do texto, dos recursos de expressão e 
de recriação da realidade, das figuras autor-narrador, personagem, 
ponto de vista (no caso da narrativa), a interpretação de analogias, 
comparações, metáforas, identificação de recursos estilísticos, 
poéticos, enfim, o ‘estudo’ daquilo que é textual e daquilo que é 
literário. (2011, p. 43) 

 

Nesse sentido, para se realizar um bom trabalho de mediação de leitura, o 

mediador necessita inserir a literatura e trazer os estudantes a um convívio real com 

as obras, procurando formar leitores mais plurais e críticos com as formas de 

produção artísticas. 

 Para facilitar a compreensão, o professor precisa ter clareza de que seu 

objetivo é estimular a leitura, algo que deve fazer parte do seu projeto educativo, 

requer planejamento e definição de finalidades claras, que sejam concretizadas em 

atuações coerentes e continuas de alcance social amplo, conforme observa Lajolo: 

 

Técnicas milagrosas para convívio harmonioso com o texto não 
existem, e as que assim se proclamam são mistificadoras, pois 
estabelecem uma harmonia só aparente, mantendo intacto, quando 
já instalado, o desencontro entre leitor e texto. (1991, p. 14) 
 

Podemos observar que o papel do mediador é de suma importância na 

orientação, escolha e direcionamento do trabalho como os textos que circulam 

socialmente, pois uma escolha bem-feita proporciona ao sujeito uma prática social 

enriquecedora.  

 

[...] compartilhar a leitura significa socializá-la, ou seja, estabelecer 
um caminho a partir da recepção individual até a recepção no sentido 
de uma comunidade cultural que a interpreta e avalia. A escola é o 
contexto de relação onde se constrói essa ponte e se dá às crianças 
a oportunidade de atravessá-la. (2003, p. 147) 
 

A leitura no espaço da sala de aula precisa vencer práticas tradicionais, 

fechadas em uma compreensão literal do texto. A escola necessita ampliar o 

universo cultural do leitor, buscando despertar o prazer pela leitura e a relação entre 

as obras e a vida do sujeito, pois o texto literário traz ao indivíduo a experiência de 

um leitor imerso na cultura de um grupo social especifico, traduzindo várias questões 

da relação criada por um fazer estético. 
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A leitura do mundo precede a leitura da palavra, daí que a posterior 
leitura desta não possa prescindir da continuidade da leitura daquele. 
Linguagem e realidade se prendem dinamicamente. A compreensão 
do texto a ser alcançada por sua leitura crítica implica a percepção 
das relações entre texto e o contexto. (FREIRE, 2000, p. 11) 
 

Nesse sentido, o trabalho desenvolvido pelo mediador de leitura deve engajar 

os sujeitos no processo e traçar estratégias que os levem do conhecimento prévio à 

criação e a criticidade leitora, ampliando o repertório e transitando pelas diversas 

modalidades e coleções culturais, ou seja, a leitura é fundamental para a construção 

do conhecimento, desde que seja valorizada a compreensão crítica do leitor e o seu 

conhecimento de mundo.  

Dessa forma, quando as leituras propostas pelo professor mediador estão 

relacionadas às experiências dos estudantes, todo o processo de construção do 

leitor não ficará apenas na relevância teórica do discurso pedagógico. Mas 

reconhecerá os aspectos sociais, culturais, que são fundamentais para a 

compreensão da realidade apresentada nas argumentações, nos exemplos e nas 

linguagens do texto lido. Sendo assim, a leitura faz parte, portanto, do processo de 

comunicação cotidiana que ocorre entre os sujeitos e que envolve as interações 

sociais.  

Lajolo afirma que “se a relação do professor com o texto não tiver um 

significado, se ele não for um bom leitor, são grandes as chances de que ele seja 

um mau professor” (1988, p. 53). Nesse mesmo contexto, a autora ainda acrescenta: 

“[...] O primeiro requisito, portanto, para que o contato aluno/texto seja o menos 

doloroso possível é que o mestre não seja um mau leitor. Que goste de ler e 

pratique a leitura” (p. 54). O professor mediador precisa ter um amplo repertório de 

leitura e estar preparado para que, realmente, faça a aproximação do aluno com o 

texto literário. 

 Os mediadores de leitura precisam adquirir conhecimentos e usar habilidades 

e critérios que os levem a ser mais reflexivos, competentes e criativos em seu 

trabalho. Para realizar um planejamento eficiente que valorize os conhecimentos dos 

estudantes contemporâneos pelo víeis da linguagem cinematográfica e da literatura, 

é necessário proporcionar reflexões com a devida fundamentação, podendo de essa 

maneira aproximar os alunos da fruição artística e de novas formas de percepção do 

mundo. Fusaro (2020) afirma que o uso da literatura e do cinema “não pode ser visto 
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como objeto de entretenimento, mas, sobretudo como instrumentos de educação 

literária, sensória, óptica e sonora portadoras de um libertador levar a pensar” (p.72), 

ou seja, os possíveis diálogos entre cinema e literatura são enriquecedores, ampliam 

o repertório, sobre a leitura verbal e não verbal tanto por parte dos estudantes como 

do mediador.    

Compagnon afirma que o leitor necessita de uma interação com o texto: 

 

O leitor é livre, maior, independente: seu objetivo é menos 
compreender o livro do que compreender a si mesmo através do 
livro; aliás, ele não pode compreender um livro se não se 
compreende ele próprio graças a esse livro. (2001, p. 144) 

 

Vimos, pela afirmação do autor, que para compreender o livro, o leitor 

primeiramente precisa ser capaz de compreender a si mesmo, ou seja, construir os 

sentidos do texto, relacionando-os com sua realidade. 

Para que o leitor interaja como sujeito, capaz de se posicionar diante de suas 

leituras, a subjetividade não pode ser excluída, como se vê na afirmativa a seguir: 

 

Pensar a leitura como formação implica pensá-la como uma atividade 
que tem a ver com a subjetividade do leitor: não somente com aquilo 
que o leitor sabe, mas também com aquilo que ele é. Trata-se de 
pensar a leitura como algo que nos forma (ou nos deforma ou nos 
transforma), como algo que nos constitui ou nos põe em questão 
frente àquilo que somos [...] (LARROSA apud SILVA, 2007, p. 51). 
 

O mediador precisa apropriar-se de conhecimentos, desenvolver seu senso 

crítico para, em seguida, aprimorar a capacidade intelectual do leitor. Para que isso 

ocorra, é preciso pensar na seleção de bons textos e isso se estabelece por meio do 

diálogo, da escuta e, principalmente, da observação. É preciso conhecer o público 

com o qual se está trabalhando para que se possa desenvolver um trabalho de 

qualidade.  

 

É possível falar dos textos de forma profunda e crítica sem fazê-lo 
em ‘jargão’. No entanto, essa visão não subestima os modos 
particulares que cada teoria tem para designar os procedimentos das 
diversas artes. Ao contrário, uma escuta sensível, que valorize os 
modos pelos quais cada leitor se refere ao contato com metáforas, 
perspectivas inusitadas, alterações temporais, elipses etc., pode ser 
uma situação para que essas descobertas sejam colocadas em 
diálogo com algumas denominações técnicas. [...] A teoria é 
mobilizada a partir daquilo que os leitores dizem sobre os textos, e 
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não de antemão: quando ela precede a leitura, condiciona e fecha 
sentidos. (BAJOUR, 2012, p. 40) 
 

Podemos observar, pelas reflexões dos teóricos, a importância de conhecer e 

escutar o leitor. Sendo assim, o mediador indica aos leitores o caminho para a 

construção de argumentos e, interpretações. Somente a partir de sua própria 

experiência, o leitor poderá organizar o conhecimento que construiu no seu processo 

de formação. Nesse sentido, Gregorin afirma que: 

 

A leitura literária pode contribuir sobremaneira para a ampliação da 
competência argumentativa se as atividades forem bem exploradas e 
se o jovem tiver direito à voz, de comentar e emitir suas impressões 
sobre as obras lidas, de maneira espontânea e com atitude 
colaborativa do professor. (2011, p. 70-71) 

 

Diante do exposto, vimos que o mediador de leitura tem um papel 

fundamental para a formação do leitor literário e a mediação está caracterizada 

pelas relações dialógicas entre os sujeitos e o texto mediado.  

 É preciso que o mediador esteja convencido da importância da sua função e 

instrumentalizado teoricamente, além de preparado para dialogar e interagir, sendo 

capaz de oferecer estratégias entre a linguagem verbal e não verbal e o sujeito 

leitor, levando em consideração suas condições sociais, culturais e econômicas.  
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lll AS NARRATIVAS TEXTUAL E A CINEMATOGRÁFICA COMO ESTRATÉGIAS 
PARA FORMAÇÃO DO LEITOR LITERÁRIO  

 

O trabalho com a literatura deve ter o compromisso com a ampliação do 

conhecimento e a preparação do sujeito para uma leitura crítica e autônoma. Isso 

nos leva à importância de se desenvolver práticas centradas na leitura efetiva dos 

textos, com a oferta de novos significados que possam proporcionar maior 

profundidade na identificação da obra fundamentalmente literária. Formar leitores, 

especialmente entre os mais jovens, é oferecer ferramentas para ampliar a sua 

concepção de mundo. 

O viés enunciativo discursivo presente no curta-metragem e no conto 

selecionado envolve o sujeito leitor na narrativa e o estimula, ou seja, não o deixa 

indiferente diante da proposta.  Portanto, as leituras para os jovens leitores precisam 

partir do contexto em que eles estão inseridos, para que eles possam compreender, 

por meio das experiências do texto escrito e fílmico, as reflexões sugeridas pela 

linguagem. O exercício da leitura verbal e não verbal deveria servir como instigante 

ponto de partida para o estudo da literatura e da linguagem cinematográfica.  

O conto da ilha desconhecida, de Saramago, reúne elementos narrativos que 

propõem ao leitor mergulhar no enredo ficcional e construir, na experiência da obra, 

reflexões sobre questões sociais, políticas e culturais envolvidas nas entrelinhas do 

texto. 

Já o trabalho com o curta-metragem Meu amigo Nietzsche, propõe uma 

reflexão significativa frente à problemática social e educacional que envolve a 

personagem principal, com elementos característicos da luta em superar os limites 

da percepção por meio de uma leitura crítica.  

O trabalho com a linguagem cinematográfica e com a literatura proporciona a 

reflexão sobre a própria vida, possibilitando diálogos, que servem como poderoso 

dispositivo de educação do olhar e da observação, do conhecimento e da 

sensibilização.  

 

3.1       O conto e o curta-metragem como leituras literárias 
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 As características estruturais peculiares do conto permitem ao leitor juvenil 

uma leitura crítica, proporcionando a desejada interação texto e leitor. Nesse 

contexto, Silva aponta que: 

 

A reduzida dimensão do conto provoca uma reação no leitor, ao 
mesmo tempo intelectiva e emocional. Intelectiva, na medida em que 
deixa o leitor perceber sua cuidadosa construção, e emocional na 
medida em que essa trama bem urdida desperta-lhe sentimentos. 
(2009, p. 43) 

 

Outro componente da estrutura do conto é que esse gênero não tem 

compromisso com a realidade.  Gotlib afirma que “[...] o conto, no entanto, não se 

refere só ao acontecido. Não tem compromisso com o evento real. Nele, realidade e 

ficção não têm limites precisos” (2006, p. 8). Partindo dessa posição, a sequência de 

ações do conto, faz com que a narrativa apresente um começo, um meio e um fim. 

Há conflitos, uma situação gerada pela problemática inicial, que requer ações 

tomadas pelas personagens para solucionar o problema. Essa sequência de atos 

forma o enredo e, geralmente, deixam o começo da narrativa diferente do desfecho. 

Devido às diversidades de formas com as quais um conto pode ser construído, é 

comum encontrarmos subdivisões desse tipo de texto como: conto fantástico, 

maravilhoso, de fadas, entre outros, que oferecem a possibilidade da reflexão por 

meio do espaço, tempo, e também do perfil das personagens. São narrativas que 

convidam o leitor a participar ativamente na construção de significados. Neste 

sentido, Coelho salienta que: 

  

Os contos maravilhosos trazem para o leitor a problemática social, a 
busca da realização da personagem, a mediação auxiliar entre outros 
elementos e apresentam estruturas narrativas idênticas, cujo modelo 
foi definido por Wladimir Propp no seu livro Morfologia do conto. 
(2000, p. 109) 

 

Sendo assim, o trabalho com o conto proporciona ao leitor sentimentos 

distintos, conflitos e contextos sociais que devem ser percebidos para a construção 

de sentidos em sua leitura.  

Em relação ao curta-metragem, uma de suas características é o tempo de 

duração inferior a 30 minutos. Segundo Moletta, o curta-metragem “[...] equipara-se 

ao conto na literatura ou ao haicai na poesia: trata-se de uma forma breve e intensa 

de contar uma história ou expor um personagem [...]” (2009, p. 17). Nesse sentido, o 
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curta-metragem tem um papel importante de contar uma história, comunicar uma 

ideia e uma visão em poucos minutos, explorando diferentes linguagens, com 

diálogos curtos. Para tanto, é preciso exercer a criatividade, apresentando uma 

estrutura cinematográfica, com imagens bem-construídas, trilha sonora bem 

estruturada e, acima de tudo, um roteiro bem escrito. 

[...] curta duração apresenta peculiaridades discursivas importantes, 
como o reduzido número de personagens e diálogos, condensação 
narrativa que, por sua vez, leva à condensação da linguagem e da 
ação; tempo da história, na maioria dos casos, linear; 
verossimilhança com a realidade, grande carga emotiva e sugestiva, 
além de apresentar desfechos geralmente surpreendentes. E, pela 
sua natureza cinematográfica, é grande a possibilidade de veicular 
conteúdos culturais com valores educativos. (ALCÂNTARA, 2014, p. 
17) 

 

Podemos verificar que o trabalho com o curta-metragem na escola 

proporciona vivenciar, por meio de estratégias de mediação, a reflexão e a 

criticidade presentes na obra por meio de um conjunto de elementos da linguagem 

cinematográfica. 

Segundo os Parâmetros Curriculares Nacionais, “A presença crescente dos 

meios de comunicação na vida cotidiana coloca, para a sociedade em geral e para a 

escola em particular, a tarefa de educar crianças e jovens para a recepção dos 

meios” (1998, p. 89). Portanto, o trabalho com o curta-metragem na escola envolve 

conceitos e características que podem propiciar a análise de procedimentos e 

conteúdo de forma crítica, na medida em que cumpre a função social e educativa da 

comunidade escolar. Nesse mesmo sentido, Napolitano afirma: 

 

Trabalhar com o cinema em sala de aula é ajudar a escola a 
reencontrar a cultura ao mesmo tempo cotidiana e elevada, pois o 
cinema é o campo no qual a estética, o lazer, a ideologia e os valores 
mais amplos são sintetizados numa mesma obra de arte. (2005,      
p. 11) 

 

O trabalho com o curta-metragem precisa ser contextualizado, bem planejado 

e exige que o mediador tenha algum conhecimento da linguagem cinematográfica 

para que possa propiciar ao aluno a oportunidade efetiva de vivenciar uma leitura 

crítica. Nesse sentido, Duarte explica que: 
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[...] A maior parte de nós aprende a ver filmes pela experiência [...] e 
conversando com outros espectadores. [...] Mas isso não significa 
que devamos deixar o conhecimento da gramática cinematográfica 
para os especialistas. Ao contrário, conhecer os sistemas de 
significados de que o cinema utiliza para dar sentido às suas 
narrativas aprimora nossa competência para ver e nos permite 
usufruir melhor e mais prazerosamente a experiência com filmes. 
(2002, p. 38) 

 

Ao realizar o trabalho com um curta-metragem como uma narrativa fílmica, é 

importante compreender as instâncias do fazer literário, como também entender a 

extensão e as particularidades do processo cinematográfico da obra e dos objetos 

estéticos que permeiam os discursos ideológicos socioculturais. Nessa perspectiva, 

 

O cinema é uma linguagem, não apenas em um sentido artístico 
metafórico mais amplo, mas também como um conjunto de 
mensagens formuladas com base em um determinado material de 
expressão, e ainda como uma linguagem artística, um discurso ou 
prática significante caracterizado por codificações e procedimentos 
ordenatórios específicos. (STAM, 2003, p. 132) 
  

Nesse sentido, o trabalho com essas narrativas, parte de uma concepção da 

linguagem como espaço de interlocução e de constituição da sua própria identidade.    

Além disso, para que as atividades com o curta-metragem e o conto estejam 

orientadas pelo uso da linguagem é necessária uma ação planejada e mediada, 

permitindo aguçar a percepção analítica do leitor para argumentações, 

questionamentos e sistematizações de questões sociais, culturais, históricas, 

apresentando possibilidades de comparação e a construção de sentidos.  

Sendo assim, a ação participativa do educador-mediador no processo de 

ensino-aprendizagem permite que as análises das narrativas sejam potencializadas 

e alcance os objetivos da compreensão leitora. 

 

3.2 O curta-metragem na formação literária juvenil  

 

O curta-metragem Meu amigo Nietzsche1 conta a história de Lucas, um 

menino migrante nordestino que vive com a família na periferia de Brasília e 

apresenta dificuldades em seu aprendizado. A narrativa tem início com o diálogo 

entre Lucas e sua professora, que o alerta sobre a possibilidade de ser reprovado. 

                                                                   
1SILVA, Fauston. Curta Metragem: Meu amigo Nietzsche, 2012. 
Disponívelem: https://www.youtube.com/watch?v=FroyMvgYfm0. Acesso em: 20 de maio de 2021. 

https://www.youtube.com/watch?v=FroyMvgYfm0
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Ela também lhe indica que leia “tudo que encontrar a sua volta”, já que a razão de 

suas notas baixas seria sua dificuldade de leitura. A atitude da professora demonstra 

o despreparo em lidar com as dificuldades apresentadas pelo aluno e coloca toda a 

culpa do fracasso da aprendizagem na própria criança. Percebe-se um sistema 

educacional classificatório, excludente, que se vale do mau rendimento obtido pelo 

estudante para ameaçá-lo com uma punição: a retenção escolar. Podemos observar 

diante do exposto que a escola precisa pensar também na formação inicial e 

continuada do professor, a fim de proporcionar uma reflexão sobre suas ações, 

considerando o espaço, o tempo, e os recursos necessários, enfatizando, ainda, 

teoria e prática sobre a questão. Nesse sentido, Castrillon destaca: 

 

O propósito de formar leitores exige professores bem formados, 
conscientes da necessidade de mudanças importantes na estrutura 
social da escola e atualizados, não por meio de cursos breves e 
oficinas, mas sim, por meio de programas de longa duração, que 
partam de sua prática cotidiana e que também introduzam o 
conhecimento da teoria e a necessidade de reflexão e do debate. 
Formação que lhes permite romper com a tradição de ensinar como 
aprenderam. Professores bem formados como leitores e escritores, 
condição primordial para ensinar a ler e a escrever. (2011, p. 24) 

 

A necessidade de se repensar a formação dos docentes é inevitável para que, 

os mesmos possam criar novas formas e significados para as práticas sociais de 

leitura no ambiente escolar, garantido ampliação do repertório cultural e 

oportunidades de vivenciar a leitura literária como forma de desenvolver seu 

comportamento leitor, fortalecendo sua identidade como mediador de leitura. Como 

podemos observar no curta-metragem, o papel desempenhado pela professora em 

relação ao aluno, deixa clara a inexistência de uma boa formação. Silva diz que o 

professor “[...] é o intelectual que delimita todos os quadrantes do terreno da leitura 

escolar” (2004, p. 19), ou seja, sem a atuação do docente em um trabalho 

sistematizado de leitura na escola, o sujeito sempre vai se deparar com um ensino 

descontextualizado. Cabe ressaltar que o filme não deixa claro o nível exato de 

escolaridade de Lucas ou mesmo a série que ele estaria cursando. Todavia, pela 

estratégia demonstrada ao longo da narrativa, percebe-se que ele deva ser aluno do 

Ensino Fundamental II. 

Ao sair do portão da escola, Lucas começa a ler tudo que encontra a sua 

volta, um cartaz de uma autoescola colado num poste, o nome “Salomé” em um 
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muro no qual havia desenhos infantis de um menino e uma menina - uma alusão ao 

grande amor da vida de Nietzsche, a filósofa Lou Salomé, que optou por outro 

parceiro que não o autor mencionado. Percebemos nesta sequência de cenas, que a 

leitura inicial do protagonista, se dá por decifração de palavras soltas. De repente, os 

colegas da escola esbarram nele, todos correndo, tentando capturar uma pipa. O 

garoto também começa a participar da brincadeira em busca do brinquedo e acaba 

por se ver num lixão, que é o lugar onde, ao se agachar para amarrar o cadarço do 

sapato, acaba por flagrar um livro entre os dejetos do aterro; nesse momento o 

espectador ouve a trilha sonora do filme Uma Odisseia no Espaço (2001) chama-se 

Also Sprach Zaratustra, de Richard Strauss. Nessa cena, a câmera, tal como um 

narrador que estaria fora da diegese – mas sutilmente dirige o olhar do espectador –

focaliza a capa do livro e o rosto do menino, dando destaque ao título da obra Assim 

falou Zaratustra2 do filósofo alemão Friedrich Wilhelm Nietzsche. A esse respeito, 

Martin afirma que “Sem dúvida, é no primeiro plano do rosto humano que se 

manifesta melhor o poder de significação psicológica e dramática do filme, e é esse 

tipo de plano que constitui a primeira, e no fundo, a mais validada, tentativa de 

cinema interior” (2003 p. 39). Nessa mesma perspectiva, Lins afirma:  

 

O fato de o espaço, em certos casos, provocar uma ação – 
desatando, portanto, forças ignoradas ou meio ignoradas – relaciona-
o com o imprevisto ou surpresa; enquanto isso, os casos em que o 
espaço propicia, permite, favorece a ação, ligam-se quase sempre ao 
adiamento: algo já esperado adensa-se na narrativa, à espera de que 
certos fatores, dentre os quais o cenário, tornem afinal possível o que 
se anuncia. (1976, p. 101) 

 

 Em princípio, o interesse do garoto é despertado pela capa do livro, e 

possivelmente, pelo receio da retenção escolar. Mas as dificuldades começam a 

aparecer. O nome do autor se apresenta como um desafio, pois a leitura se mostra 

impossível – um amontoado de letras e palavras indecifráveis. Contudo, o menino, 

altamente atraído pelo desafio da leitura, não desiste e começa a questionar seus 

familiares sobre o que estava escrito naquele objeto. O protagonista não encontra 

resposta para suas indagações, pois a família tampouco entende o que ali está 

                                                                   
2 Assim falou Zaratustra é um romance escrito entre 1883 e 1885 por Friedrich Nietzsche, em que o 

filósofo toma o nome do sábio persa para refletir sobre questões como a autossuperação e a 

necessidade de se libertar de forças que limitem a vida e a vontade do indivíduo. 
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escrito, atribuindo as palavras a uma escrita em outra língua. O garoto, entretanto, 

identifica que “[...] dentro do livro está escrito em brasileiro e fala sobre super-

homem”, ao que a mãe responde: “Pois é, e o super-homem é estrangeiro”, sem 

nenhuma percepção de significado que fosse além da personagem ficcional da DC 

Comics, e evidentemente, também sem nenhuma hipótese de identificação 

relacionada à superação humana trabalhada por Nietzsche.  

 A partir desse breve diálogo do menino com a mãe, o expectador acaba por 

conhecer um pouco do ambiente doméstico e os problemas sociais enfrentados por 

aquela família. 

Vários elementos como a luz, os objetos presentes no cenário da casa, a 

expressão das personagens tornam-se importantes para a compreensão do 

enunciado, “o espaço-tempo construído pelas imagens e sons obedecerá a leis que 

regulam as modalidades narrativas que podem ser encontradas no cinema” 

(XAVIER, 2003, p.24), temos a imagem de uma lâmpada com fios expostos, a 

televisão que apresenta imagens mal definidas, um pai que está mais preocupado 

em assistir ao jogo de futebol do que responder e/ou compartilhar dúvidas com o 

filho. Uma mãe que, tenta ajudar o filho, contudo, diante de suas limitações, desiste 

e busca argumentos imprecisos para validar suas palavras e esconder sua falta de 

conhecimento. Estamos diante de uma família pouco letrada, que vive em um 

ambiente simples e bastante precário. A falta de instalação elétrica adequada 

provoca a queda de energia exatamente no momento que a mulher solicita a folha 

da avaliação para verificar o rendimento escolar da criança, assim, é necessário 

recorrer ao uso de velas. A cena é finalizada com uma ameaça da mãe contra o 

filho, que diante de duas velas clareando sua face, afirma: “Se tu reprovar, eu te 

capo!”.  A prova, que era um símbolo de fracasso do garoto é queimada, o menino 

observa a folha tornar-se cinzas, ou seja, quando o protagonista entra em sua casa 

e relata sobre o livro, o espectador verifica o rosto de espanto da sua mãe e o som 

da televisão dando ênfase à cena.  Nessa mesma perspectiva, Stam enfatiza que 

“[...] o significante artístico não é um mero acessório técnico para transmitir a 

realidade, mas uma parte da realidade que é importante em si” (1992, p. 24).  

Lucas ainda insiste em tentar descobrir o que está escrito na capa do livro 

encontrado, pergunta para uma balconista da padaria, mas recebe outra negativa. 

Sem sucesso em sua busca do sentido da escrita, o protagonista acaba por 

descartar o livro numa carroça de coleta de recicláveis. Entra em cena, então, o 
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catador de papéis, que vê a ação de Lucas e o incentiva a recuperar o livro e a 

enfrentar sua leitura. Pela primeira vez, o menino ouve o nome do autor e tem 

acesso a alguma referência da obra – Nietzsche, autor do Nordeste da Europa, mais 

precisamente da Alemanha. Despertado pela relação que identifica como de 

proximidade, Lucas associa a origem do escritor a sua origem nordestina, e a 

Alemanha ao universo do futebol.  Imediatamente ele retoma o livro, com certo 

orgulho pela posse do objeto. 

O ato de encontrar sentido nas palavras do catador de papéis nos faz lembrar 

Jolibert, na reflexão de que “Ler é atribuir diretamente um sentido a algo escrito” 

(1994, p. 15). O catador alerta o menino de que, por mais difícil que seja realizar a 

leitura, é necessário, sempre, persistir. Ele ainda aconselha, em tom de amigável 

proximidade, que jamais desista frente às dificuldades: quando não compreender, 

busque com os outros e descubra o sentido das palavras. Nesse sentido, lembramos 

Marcuschi, quando afirma que “[...] compreender não é uma ação apenas linguística 

ou cognitiva. É muito mais uma forma de inserção no mundo e um modo de agir 

sobre o mundo na relação com o outro dentro de uma cultura e uma sociedade” 

(2011, p. 89).  

De maneira similar, Silva argumenta que: 

 

A leitura do mundo nos ensina a ler mais do que os sinais pretos 
sobre a folha branca, ela nos ensina o significado das nuvens no céu, 
a promessa de um sorriso, revela-nos a impaciência atrás de um 
gesto, um sim na boca de quem diz não. É a leitura tomada em seu 
sentido mais amplo. (2009, p. 33) 

 

Ainda nessa linha de pensamento, Koch pontua que o “sentido que não está 

no texto, se constrói a partir dele, no curso de uma interação” (2009, p. 30), ou seja, 

Lucas encontrou no diálogo com as pessoas, um novo sentido para a realização da 

sua leitura, conseguindo contextualizar e compreender o texto de uma forma 

significativa e prazerosa. 

O papel desencadeado pelo catador pode ser comparado ao do auxiliar 

proposto por Propp. No caso do curta-metragem, o catador de papéis restitui o livro 

para as mãos do menino e o incentiva a vencer os obstáculos, enfrentando a leitura 

do livro, que, no caso, também pode ser visto como um objeto mágico, pois será ele 

que irá operar uma transformação na personagem. Segundo Coelho, “Faz parte do 

maravilhoso, a maneira instantânea, o passe de mágica, que soluciona os 
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problemas mais difíceis ou satisfaz os desejos mais impossíveis” (2000, p. 178). 

Assim, por meio da interferência e do conhecimento do catador, foi possível para 

Lucas enfrentar as dificuldades e seguir em frente na busca do seu propósito. 

  

O herói do conto de magia pode ser tanto a personagem que sofre a 
ação do antagonista-agressor (ou que sofre uma carência) no 
momento em que se tece a intriga, como também a personagem que 
aceita reparar a desgraça ou atender às necessidades de outro 
personagem. No decorrer da ação, o herói é a personagem 
possuidor de um objeto mágico (ou de um auxiliar mágico), que o 
utiliza ou que se serve dele. (PROPP, 2001, p. 30) 

 

A partir da motivação recebida, Lucas mergulha na leitura de seu livro, 

buscando incessantemente compreender os significados que brotam das palavras. 

O menino interpela qualquer um que esteja ao seu redor para vencer os obstáculos 

encontrados: “[...] o gesto de interpretação é o lugar em que se tem a relação do 

sujeito com a língua. Esta é a marca da ‘subjetivação’; o traço da língua com a 

exterioridade” (ORLANDI, 1996, p. 46 apud ASSOLINI, 2003, p. 72). A coragem, a 

bravura e a atração do menino pelo livro, faz com que ele persista no seu caminho 

para vencer o desafio da leitura, revelando, na sequência, a grande transformação. 

 Por meio de um processo de descoberta dos sentidos das palavras, o garoto 

desenvolve uma leitura crítica, que evolui para uma reflexão filosófica sobre o 

mundo ao seu redor. Essa leitura enreda as relações de saber e poder, “[...] o sujeito 

ser quem ele é, ser autor de sua própria invenção” (REVEL, 2010, p. 228).  

Ao se questionar sobre as normas da escola, sobre os conceitos da sua 

família e da igreja, o menino se encontra num processo de emancipação, o que 

ocorre em decorrência de sua relação com o livro. Sendo assim, por meio dos vários 

discursos proferidos por Lucas, notamos um indivíduo como “produto histórico de 

práticas discursivas [...] que é reportado a posições possíveis de subjetividade, não 

importando o que fala, mas o que diz” (GREGOLIN, 2007, p. 7). Todo o exercício 

enredado pela personagem torna-se possível a partir de um conhecimento adquirido 

por meio da leitura da obra e da interação com outros sujeitos.   

Mas, o que era para se expressar como admiração e aplausos pela nova 

personagem, que nasce por meio da leitura, acaba assustando tanto a mãe quanto a 

professora – ambas desnorteadas frente à emancipação do pequeno leitor. Diante 

dessa mudança, sua mãe, inconformada por questionamentos como: “Deus está 
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morto?”, leva o garoto para a igreja para ser exorcizado. Verifica-se, no 

desenvolvimento da trama, a intolerância da família em relação ao conhecimento 

construído pelo garoto, o que nos faz lembrar Umberto Eco: 

 

A intolerância coloca-se antes de qualquer doutrina. Nesse sentido, a 
intolerância tem raízes ideológicas, manifesta-se entre os animais 
como territorialidade, baseia-se em relações emotivas muitas vezes 
superficiais – não suportamos os que são diferentes de nós porque 
têm a pele de cor diferente, porque falam uma língua que não 
compreendemos, porque comem rãs, cães, macacos, porcos, alho, 
ou porque se fazem tatuar... (2001, p. 114). 

 

A preocupação da mãe em relação ao conhecimento de Lucas persiste ao 

indagar ao menino: “Onde é que você aprendeu tanta besteira”? Lucas responde: 

“meu amigo” e salienta que o nome deste amigo é “Nietzsche”, ficando ainda mais 

evidente a afeição do menino pelo livro, que ganha vida. 

Na escola, o boletim do protagonista melhorou muito, tendo um acréscimo 

nas notas de todas as disciplinas. Mas, a professora não aceita o progresso do 

menino e, ao notar que ele articulava um discurso bem construído e que nutria um 

imenso desejo de se superar, mostra-se ainda mais insegura e insatisfeita. Ao 

observar o adolescente discursando sobre a superação do ser humano para seus 

colegas durante o intervalo da aula, a professora se refere a ele como uma 

“dinamite”. Nessa perspectiva, “A intolerância mais perigosa é exatamente aquela 

que surge na ausência de qualquer doutrina, acionada por pulsões elementares” 

(ECO, 2001, p. 116), ou seja, a partir do discurso proferido pela professora é 

possível ver a discriminação em relação à personagem. Menezes analisa os efeitos 

do ódio cego pela diferença e observa que “não ver no discriminado um ser humano 

concreto, mas algo abstrato, diferente [é] referir-se a ele unicamente por sua 

diferença” (2007, p. 47). 

 É preciso salientar que o discurso do protagonista em relação aos seus 

colegas, torna o menino o próprio narrador do processo reflexivo, despertando nos 

colegas a motivação para a leitura, ou seja, toda a transformação experimentada por 

Lucas por meio da leitura da obra, torna-o um “super-homem”, o herói que tenta abrir 

os olhos dos outros de modo a superar a ignorância. Nesse sentido “A experiência 

que passa de pessoa a pessoa é a fonte a que recorreram todos os narradores. E, 

entre as narrativas escritas, as melhores são as que menos se distinguem das 
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histórias orais contadas pelos inúmeros narradores anônimos” (BENJAMIN, 1987, p. 

198). 

 Percebemos que o curta-metragem mostra a progressão do menino, que 

passa a ver outro sentido na palavra “super-homem”, não mais a relacionando 

apenas ao herói dos quadrinhos e das telas de cinema, mas à visão do autor do livro 

relacionada à superação do ser humano. O processo de leitura vivenciado pelo 

protagonista é nutrido pelo seu imaginário, vendo-se, agora, como um super-

homem.  

 

[...] o imaginário é nutrido de um fazer cultural que produz 
informações de natureza perceptiva, isto é, imagens oriundas da 
experiência visual da sociedade, as quais, por sua reiteração, podem 
assumir a condição de mito. (GREGORIN, 2011, p. 63) 

 

O processo de leitura que o menino realiza transfigura toda sua experiência e 

faz surgir valores que se colocam em conflito. A partir dessa leitura crítica, o 

protagonista inicia seu caminho de superação e intensas transformações em sua 

vida.  

  

[...] ler criticamente implica [...] em desempenhar pelo menos dois 
atos simultâneos e inseparáveis: perceber não apenas como o autor 
produziu determinados significados que têm origem em seu contexto 
e seu pertencimento socio-histórico, mas ao mesmo tempo, perceber 
como, enquanto leitores, a nossa percepção desses significados e de 
seu contexto está inseparável de nosso próprio contexto e dos 
significados que dele adquirimos. (Souza, 2011, p. 132) 

 

Também os cenários apresentados no curta-metragem trazem um contexto 

histórico e social que enreda o filme. Da mesma forma, as condições de produção se 

compõem como linhas que fazem ver, nos discursos do protagonista e das 

personagens secundárias - em seus diálogos -, espaços narrativos que 

proporcionam ao leitor reflexão sobre o conteúdo. Isso se dá por meio dos objetos, 

do jogo de câmeras e do som que passam a ser estratégias utilizadas para revelar 

aspectos da realidade social e de denúncia sobre a educação brasileira e a 

desigualdade social. Segundo Stam, “Os recursos da imagem, a fala direta e os 

detalhes evidenciados pelo jogo de câmera facilitam o diálogo e a compreensão do 

telespectador, especialmente os jovens” (2003, p. 133).  
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Diante da não aceitação das mudanças significativas, da criticidade 

desenvolvida por Lucas, devido ao processo de leitura, a mãe decide jogar o livro – 

novo amigo do garoto - de volta no lixão. Mas, o afeto positivo do protagonista pelo 

ato de ler é intenso e ele vai correndo, retornando ao lixão em busca de seu objeto 

de desejo e acaba encontrando um livro com a capa bastante parecida, O Manifesto 

Comunista de Karl Marx - parece ser o começo de uma nova amizade. 

O curta faz um convite ao leitor para adentrar no universo filosófico, pois, ao 

estimular uma leitura crítica da narrativa, abre espaço para discussões sobre 

identidade, religião, política, e educação.  Sendo assim, o trabalho com essa 

narrativa proporciona ao adolescente, reflexões sobre os valores das culturas 

representadas, questionando, reforçando e promovendo novos olhares com relação 

aos princípios apresentados no texto fílmico. 

 

3.3 O conto e a formação do leitor  

 

Publicado em 1988, O conto da ilha desconhecida conduz o leitor a navegar 

por caminhos da ficção. Sua leitura requer interpretação não só do tempo e do 

espaço, mas também da relação desses com a movência das personagens. Para 

Zumthor (2001), o termo movência indica um traço performático que a vocalidade do 

sujeito realiza, pois abre uma dupla perspectiva da voz: “A tradição, quando a voz é 

seu instrumento, é também, por natureza, o domínio da variante, daquilo que, em 

muitas obras, denominei movência dos textos” (p. 144). Barthes, em seu livro Rumor 

da língua (1988), diz que “[...] ler é fazer o nosso corpo trabalhar [...] ao apelo dos 

signos do texto, de todas as linguagens que o atravessam e que formam como que a 

profundeza achamalotada das frases” (p. 29).  

Nesse sentido, ler esse conto faz o leitor transitar pelos espaços e ambientes 

que compõem as metáforas responsáveis pela reação de estranhamento. O conceito 

de estranhamento (ostranenie), segundo Chklovski (1917), seria o efeito criado pela 

obra literária, a sensação do objeto como visão e não como reconhecimento, o que 

permite ao leitor entrar numa nova dimensão, visível pelo olhar estético. 

 

E eis que para devolver a sensação de vida, para sentir os objetos, 
para provar que pedra é pedra, existe o que se chama arte. O 
objetivo da arte é dar a sensação do objeto como visão e não como 
reconhecimento, o procedimento da arte é o procedimento da 
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singularização dos objetos, é o procedimento que consiste em 
obscurecer a forma, aumentar a dificuldade e a duração da 
percepção. (p. 45) 

 

Nesse fragmento, observa-se que o ato de percepção na arte, ou seja, o 

modo como apreendemos o mundo, permite adentrar em uma nova perspectiva, por 

meio de fatos percebidos como visão de uma expressão estética. Nesse sentido, a 

obra de Saramago provoca no leitor uma sensação de estranhamento em função 

não apenas dos acontecimentos narrados, mas também da construção textual, cujos 

elementos contribuem para a riqueza do texto. 

A narrativa provoca no leitor diversas sensações. O conto se dá pela variação 

subjetiva da construção do espaço, tempo e personagens. Sua estrutura fabular 

remete ao conto maravilhoso, pois não há elementos como datação histórica, além 

de apresentar como personagem um rei e seus subalternos, todos como figuras 

atemporais e o castelo com suas inúmeras portas e janelas como espaço 

desencadeador das ações. O desenvolvimento da ação narrativa se dá pelas 

funções que as personagens desempenham no conto. “Por função, compreende-se 

o procedimento de uma personagem, definido do ponto de vista de sua importância 

para o desenrolar da ação” (PROPP, 2006, p. 26). A trajetória do protagonista, sua 

busca de realizar o seu desejo de encontrar a ilha desconhecida, a liberdade provida 

da mulher da limpeza, atraída pelo discurso do homem do barco, os diálogos e a 

negação do rei frente ao pedido do homem, revelam o desenrolar das ações das 

personagens. 

 O enredo do conto é linear e o texto não apresenta uma caracterização 

profunda das personagens. No desenvolvimento das ações, podemos verificar as 

transformações pelas quais a mulher da limpeza irá passar, tanto quanto as 

conquistas alcançadas pelo homem que consegue o barco. É válido assinalar, a 

esse respeito, a característica dominante do maravilhoso: “O universo da literatura 

maravilhosa [...] está visceralmente ligado ao mundo mágico dos símbolos, mitos e 

arquétipos. É neles ou por meio deles que essa literatura é engendrada e se 

transmite aos homens através dos milênios” (COELHO, 2008, p. 91). Trata-se de 

uma narrativa que se filia ao maravilhoso a começar pelo título O conto da ilha 

desconhecida. Não só simbolicamente, mas também no senso comum, ilha remete a 

espaço de refúgio. No dicionário Aurélio, ilha significa “terra, local menos extenso 

que o continente, cercado de água por todos os lados” (2011, p. 491). Segundo 
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Diegues, “A ilha, com seus múltiplos significados é, sem dúvida, uma dessas 

imagens primitivas universais que atravessaram os tempos, sendo recriadas nos 

vários momentos históricos por inúmeras sociedades” (1998, p. 26). Ainda sobre a 

questão, a ilha evoca refúgio. A busca da ilha deserta, ou da ilha desconhecida, ou 

da ilha rica em surpresas, é um dos temas fundamentais da literatura, dos sonhos, 

dos desejos. [...] A ilha seria o refúgio, onde a consciência e a verdade se uniriam 

para escapar aos assédios do inconsciente (CHEVALIER; GHEERBRANT, 1990, p. 

502).  Nesse sentido, a literatura traz para o leitor a experiência de vivenciar, na 

ficção, a descoberta do próprio eu.  

 Em seus estudos sobre ilhas, Deleuze também destaca: 

 

[...] a essência da ilha deserta é imaginária e não real, mitológica e 
não geográfica. Simultaneamente, seu destino está submetido às 
condições humanas que tornam possível uma mitologia. A mitologia 
não nasceu de uma simples vontade, e os povos admitiram bem 
cedo não compreender seus mitos. É nesse mesmo momento que 
uma literatura começa. A literatura é o ensaio que procura interpretar 
muito engenhosamente os mitos que já não se compreendem, no 
momento em que eles já não são compreendidos, porque já não se 
sabe sonhá-los e nem reproduzi-los. (2004, p. 9) 
 

 Os excertos permitem observar distintas possibilidades de inferência sobre o 

vocábulo em questão. O termo ilha traz consigo uma imagem rica de acepções, 

sugerindo conexões entre terra, mar e céu. No conto, o narrador afirma: 

 

[...] uma ilha, neste caso um arquipélago inteiro, é o afloramento de 
cordilheiras submarinas, quantas vezes apenas os agudos picos de 
agulhas rochosas que por milagre se sustentam de pé em fundos de 
milhares de metros, uma ilha, em resumo, é o mais contingente dos 
acasos. (SARAMAGO, 1986, p. 227) 
 

 O trecho em destaque apresenta a concepção do imaginário e do fantástico 

presentes no espaço da ilha e, na segunda parte do conto, o leitor poderá observar 

elementos da natureza e a simbologia dos acontecimentos, por meio do sonho da 

personagem. Nesse sentido, é válido destacar elementos relacionados ao fantástico. 

 

[...] o fantástico ocupa o tempo desta incerteza. O fantástico é a 
vacilação experimentada por um ser que não conhece mais que as 
leis naturais, frente a um acontecimento aparentemente sobrenatural. 
O conceito de fantástico se define, pois, com relação ao real e 
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imaginário, e estes últimos merecem algo mais que uma simples 
menção. (TODOROV, 1992, p. 48) 
 

Observa-se que o autor define o fantástico a partir de uma relação entre o real 

e o imaginário. Em relação ao conto de Saramago, o leitor irá encontrar esses 

elementos na obra. Sobre esse conceito, Segolin afirma que: 

 

[…] a obra de Saramago nos evoca ainda o velho contador de 
histórias, ao pé da fogueira ritual ou da lareira doméstica, […] a tecer 
com a voz e o corpo enredos fantásticos sobre seres não menos 
fantásticos ou a transformar, com a magia do verbo e da voz, as 
miudezas e os pequenos gestos do cotidiano em momentos 
epifânicos reveladores, pondo a nu heroísmos e fantasmas 
insuspeitados e recônditos no âmago do ser humano, deflagrando 
sonhos, pondo em cena nosso teatro interior, estimulando-nos a 
trazer à luz os anjos e demônios que nos habitam. (1978, p. 274) 

 

A explanação do autor mostra que o leitor, ao se deparar com a riqueza do 

conto, enfatizada nos detalhes dos espaços, dos seres místicos, dos elementos da 

natureza, das personagens, enfim, em todo o enredo, é levado a refletir também 

sobre questões sociais, por meio do imaginário ficcional. Para Gregorin, 

 

Imaginário, portanto, refere-se a uma produção de caráter histórico 
que nada mais é do que um conjunto de símbolos, dotados de 
expressão e conteúdo, que são utilizados pelas sociedades para que 
as ideologias e culturas a elas subjacentes sejam transferidas de 
geração a geração. (2011, p. 54) 

 

 Podemos entender que o imaginário seja uma herança universal e faça parte 

das representações como mobilizador e evocador de imagens que utilizam o 

símbolo para existir e se manifestar. Um fator fundamental é que o compromisso do 

imaginário é com o real e não com a realidade. O real seria a interpretação e a 

representação que os sujeitos fazem das coisas e da natureza, já a realidade é o 

entendimento das coisas e da natureza. Neste sentido, Held esclarece que o 

“imaginário não nos afasta da realidade, ao contrário nos permite restituí-la” (1980, 

p. 17).  

O conto da ilha desconhecida traz elementos como o mar, a ilha 

desconhecida e as personagens, possuindo um carácter simbólico, indicando com 

precisão o rei, o homem do barco, os tripulantes e a mulher da limpeza, como 
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personagens que conduzem o leitor a navegar entre aspectos místicos e do 

cotidiano. 

  A narrativa apresenta uma intenção em si mesma, movendo o leitor a refletir 

e analisar a obra como metaficção. Para Hutcheon, no livro Poética do pós-

modernismo (1991), a metaficção historiográfica é uma estratégia da narrativa 

contemporânea que mescla, no mesmo texto e, de forma simultânea, a 

autorreflexividade da narrativa e a revisão crítica do fato histórico problematizado na 

ficção. 

Nas colocações da autora, a narrativa autorreflexiva apresenta vários 

aspectos da ficção, dentre os quais destacamos a presença ativa do leitor na 

construção de sentido em relação ao conto.  

Outro ponto de relevância no conto é a constituição do espaço no qual o 

narrador informa que a casa do rei tem muitas portas, cada uma com uma função 

distinta: a “porta das petições”, a “porta dos obséquios” e a “porta das decisões”.  

 A porta das petições, à qual se dirige a personagem principal, quase nunca é 

aberta e os pedidos são atendidos pela mulher da limpeza. Já a execução dos 

obséquios é aquela em que o rei passa quase todo o tempo e, por fim, sabe-se da 

existência de uma porta que é raramente utilizada: a porta das decisões. Verifica-se, 

nessa passagem, os comentários crítico-irônicos do narrador, numa clara intenção 

político-social caracterizada pela crítica à burocracia na “porta das petições”. 

É interessante observar, na citação a seguir, como Foucault analisa as 

relações de poder e sua manifestação no discurso: 

 

[...] metaforizar as transformações do discurso através de um 
vocabulário temporal conduz necessariamente à utilização do modelo 
da consciência individual, com sua temporalidade própria. Tentar ao 
contrário decifrá-lo através de metáforas espaciais, estratégicas, 
permite perceber exatamente os pontos pelos quais os discursos se 
transformam em, através de e a partir das relações de poder. (1999, 
p. 90) 

 

Nesse fragmento, observa-se que o filósofo considera que o espaço é um dos 

elementos estruturantes da narrativa. No conto, é nesse território do palácio, por 

meio das portas, que o leitor analisa e observa o discurso das personagens e suas 

relações de poder presentes na trama.  
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O desejo de encontrar a ilha desconhecida parte de um sujeito corajoso, 

idealista, impetuoso e resistente, que, nutrido por um sonho, vai bater à porta do rei 

em busca de um barco. Nesse espaço de subjetividade, a movimentação da 

personagem, revoltada e cheia de desejo, provoca a obstrução à porta das petições 

por três dias. 

 

Quero falar ao rei, Já sabes que o rei não pode vir, está na porta dos 
obséquios, respondeu a mulher, Pois então vai lá dizer-lhe que não 
saio daqui até que ele venha, pessoalmente, saber o que quero, 
rematou o homem, e deitou-se ao comprido no limiar, tapando-se 
com a manta por causa do frio. (SARAMAGO, 1998, p. 9) 
 

O instrumento de efetivação do sonho da personagem é o barco como objeto 

almejado, e o homem luta com todas as suas forças para a realização do seu 

desejo. O conto traz também um cronotopo de espaços temporais representados 

pela figura do rei – um monarca que estava sempre à porta dos obséquios, enquanto 

nas portas das petições os assuntos não eram resolvidos. Sobre cronotopo, Bakhtin 

traz o tempo e o espaço como constituintes narrativos indissociáveis:  

 

Aqui o tempo condensa-se, comprime-se, torna-se artisticamente 
visível; o próprio espaço intensifica-se, penetra no movimento do 
tempo, do enredo e da história. Os índices do tempo transparecem 
no espaço, e o espaço reveste-se de sentido e é medido com o 
tempo. Esse cruzamento de séries e a fusão de sinais caracterizam o 
cronotopo artístico. (1988, p. 211)  

 

Verifica-se que a interligação tempo e espaço é fundamental para que a obra 

apresente sentido. Na narrativa, podemos observar como o autor minuciosamente 

entrelaça artisticamente o espaço e o tempo. 

 

Como o rei passava todo o tempo sentado à porta dos obséquios 
(entenda-se, os obséquios que lhe faziam a ele), de cada vez que 
ouvia alguém a chamar à porta das petições fingia-se desentendido 
[...] é que dava ordem ao primeiro-secretário para ir saber o que 
queria o impetrante, que não havia maneira de se calar. Então, o 
primeiro-secretário chamava o segundo-secretário, este chamava o 
terceiro, que mandava o primeiro-ajudante, que por sua vez mandava 
o segundo, e assim por aí afora até chegar à mulher da limpeza.  
(SARAMAGO, 1998, p. 5-6) 

 

O processo em destaque representa o jogo de poderes presente na narrativa. 

O rei controla os secretários e estes, por sua vez, controlam-se entre si até chegar à 
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mulher da limpeza. Com esse sistema, o rei evitaria o desconforto de conduzir-se 

diretamente ao povo e, assim, eximir-se de suas obrigações, controlando e 

garantindo uma visibilidade sobre a opinião e o olhar dos outros. A análise de 

Chevalier e Gheerbrant nos auxilia a entender o comportamento do rei:  

 

[...] o rei é também concebido como projeção do eu superior [...] Sua 
imagem concentra sobre si os desejos de autonomia, de governo de 
si mesmo, de conhecimento integral, de consciência. Nesse sentido, 
o rei é, como o herói, o santo, o pai, o sábio, o arquétipo da perfeição 
humana, e ele mobilizava todas as energias espirituais para se 
realizar. (2001, p. 776)  

 

Analisando esta personagem, podemos observar o quanto à realidade está 

entrelaçada com a ficção. 

O papel desempenhado pelo monarca na narrativa é exatamente esse, o de 

concentrar todo o poder em suas mãos e controlar seus funcionários de acordo com 

suas peripécias. O rei é interesseiro, manipulador e só pensa em si mesmo. Nesse 

sentido, os estudos realizados por Foucault sobre o conceito chamado panóptico, de 

Jeremy Bentham, que significa observação total, ou seja, representa as 

manifestações de um poder absoluto. 

 

[...] induzir no detido um estado consciente e permanente de 

visibilidade que assegura o funcionamento autoritário do poder. 

Fazer com que a vigilância seja permanente nos seus efeitos [...] 

evitar os contatos, os contágios, as proximidades e os 

amontoamentos dividir o espaço e deixá-lo aberto [...]. (FOUCAULT, 

1999, p. 115) 

 

Podemos observar que o conceito panóptico permite organizar os espaços, 

garantindo a ordem e o poder, ou seja, o rei tem o poder de controlar todos os seus 

funcionários e todos os espaços; nada foge do seu controle. 

 É importante assinalar, ainda, que as personagens não apresentam nomes 

próprios e são representadas por meio das funções que desempenham no palácio. 

Apenas o homem que queria o barco se diferencia das outras personagens, pois ele 

rompe com as normatizações funcionais e cotidianas, ou seja, ele é representado 

por seus desejos e conquistas em relação ao barco. Sua característica principal é a 

busca pela realização de seu sonho. No conto, ele aparece de três formas distintas: 
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o homem que queria o barco, o homem que tinha o barco e o homem do leme; essa 

mudança na forma de nomeá-lo acontece na medida em que ele se desloca pelos 

diferentes espaços narrativos. 

O poder de convencimento da personagem faz com que ele seja atendido. Ao 

ser recebido pelo rei, o homem proclama seu desejo, porém, o monarca, 

imediatamente, alega que todas as ilhas do mundo já são conhecidas. 

 

Que ilha desconhecida, perguntou o rei disfarçando o riso, como se 

tivesse na sua frente um louco varrido dos que têm a mania das 

navegações, a quem não seria bom contrariar logo de entrada, A ilha 

desconhecida, repetiu o homem, Disparate, já não há ilhas 

desconhecidas. Quem foi que te disse, rei, que já não há ilhas 

desconhecidas, Estão todas nos mapas, Nos mapas só estão as 

ilhas conhecidas, E que ilha desconhecida é essa que queres ir à 

procura, Se to pudesse dizer, então não seria desconhecida, A quem 

ouviste tu falar dela, perguntou o rei, agora mais sério, A ninguém, 

Nesse caso, por que teimas em dizer que ela existe, Simplesmente 

porque é impossível que não exista uma ilha desconhecida, E vieste 

aqui para me pedires um barco, Sim, vim aqui para pedir-te um 

barco, E tu quem és, para que eu to dê, E tu, quem és, para que não 

me dês, Sou o rei deste reino, e os barcos do reino pertencem-me 

todos, Mais lhes pertencerás tu a eles do que eles a ti. (SARAMAGO, 

1998, p.16-17) 

 

Podemos verificar o dialogismo representado pelas vozes do rei e do homem 

do barco, apresentando os sujeitos discursivos, cuja existência revela a realidade 

social à qual pertencem. Bakhtin afirma a esse respeito, que a relação dialógica [...] 

“não coincide de modo algum com a relação existente entre as réplicas de um 

diálogo real, por ser mais extensa, mais variada e mais complexa [...]” (1998, p. 284). 

As conversas apresentadas pelas personagens levam o leitor a descobrir que os 

sentidos produzidos pela linguagem não estão desconectados de um processo 

histórico, político e social. 

Observamos, na interlocução, o ceticismo e a ironia provocativa do monarca 

em relação à personagem, como anunciado pelo narrador: “Que ilha desconhecida, 

perguntou o rei disfarçando o riso” (SARAMAGO, 1998. p. 16). Esse riso demonstra 

o descaso do rei em relação ao homem do barco e, também, por extensão, ao povo. 

Nesse mesmo sentido, Hutcheon sinaliza: 
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[...] a ironia pode ser provocativa quando sua política é conservadora 
e autoritária tão facilmente quanto sua política é de oposição e 
subversiva: depende de quem a está usando/atribuindo e às custas 
de quem se acredita que ela está funcionando. Tal é a natureza 
transideológica da ironia. (2000, p. 34) 

 

Podemos identificar, na citação, que a ironia pode ser provocativa, 

conservadora. Nesse sentido, a atitude do rei, ao se dirigir ao homem que queria o 

barco, deixa claro o posicionamento e a maldade do monarca em relação à 

personagem do barco. Sobre o conceito do riso, é valido trazer Schopenhauer: “[...] 

o riso se origina sempre e sem exceção da incongruência subitamente percebida 

entre um conceito e os objetos reais que foram por ele pensados em algum tipo de 

relação, sendo o riso ele mesmo exatamente a expressão de semelhante 

incongruência” (2005, p. 109). Por meio das expressões é possível que o leitor 

ultrapasse uma prática de mera decodificação verbal, privilegiando a compreensão 

do texto, segundo o caráter responsivo da linguagem e do discurso.  

Outro ponto fundamental da confabulação é quando o homem, ao afirmar que 

a ilha encontrada seria dele e não do monarca, recebe uma recusa imediata do rei.  

Porém, a impetuosidade e a resistência do homem não cedem espaço à 

negociação, iniciando-se, assim, uma movimentação coletiva, quando o povo 

começa a gritar para que fosse dado o barco ao homem. Frente à situação, o rei 

cede o barco, recusando-se, porém, a oferecer-lhe tripulação. Apesar disso, o 

homem sai feliz, desobstruindo a porta das petições. Ao desafiar o rei em busca da 

sua embarcação, o homem aviva em si mesmo, a concepção de um futuro 

indefinido. 

A obstinação do homem atinge também a mulher da limpeza, que se encanta 

com seu discurso e decide largar tudo para ir ao encontro da liberdade. Percebe-se 

que a coragem do homem a motivou à saída para uma nova travessia. 

 

[...] Agora sim, agora pode-se compreender o porquê da cara de 
caso com que a mulher da limpeza havia estado a olhar, foi esse o 
preciso momento em que ela resolveu ir atrás do homem quando ele 
se dirigisse ao porto a tomar conta do barco. Pensou ela que já 
bastava de uma vida a limpar e a lavar palácios, que tinha chegado a 
hora de mudar de ofício, que lavar e limpar barcos é que era a sua 
vocação verdadeira, no mar, ao menos, a água nunca lhe faltaria. 
(SARAMAGO 1998, p. 26) 
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A mulher da limpeza é a única personagem que decide abdicar 

despretensiosamente para seguir o homem do barco. Rumo a sua liberdade, ela traz 

consigo a coragem e o desbravamento de romper o sistema de vigilância e controle 

impostos pelo rei. Podemos observar que, nos pensamentos da mulher expressos 

pela voz do narrador – “a água nunca lhe faltará” (SARAMAGO, 1998, p. 26) –, há 

uma ironia implícita, que o narrador destaca em relação ao mar como sendo a 

própria subsistência da mulher. Observa-se que o narrador passa a dar pistas para 

que o leitor reconheça nessa passagem sua ironia.  

 Já a referência espacial na narrativa é desencadeada pelo homem, ao propor 

buscar uma ilha desconhecida - busca que requer desbravar e vencer uma série de 

desafios. 

 

O capitão tornou a ler o cartão do rei, depois perguntou, Poderás 
dizer-me para que queres o barco, Para ir à procura da ilha 
desconhecida, Já não há ilhas desconhecidas, O mesmo me disse o 
rei, O que ele sabe de ilhas, aprendeu-o comigo, É estranho que tu, 
sendo homem do mar, me digas isso, que já não há ilhas 
desconhecidas, homem da terra sou eu, e não ignoro que todas as 
ilhas, mesmo as conhecidas, são desconhecidas enquanto não 
desembarcarmos nelas. (SARAMAGO, 1998, p. 37) 

 

Observa-se, nesse diálogo, que o capitão perdeu sua característica de 

conquistador de novas terras. Mas, na concepção do homem, há sempre algo novo 

para se conhecer.  

Outro ponto que merece destaque é a discussão sobre a escolha da 

embarcação, fato que mostra, essencialmente, a mulher da limpeza em uma 

condição que não permitiria tal ação. 

 

Assim que a mulher da limpeza percebeu para onde o capitão 
apontava, saiu a correr de detrás dos bidões e gritou, é o meu barco, 
é o meu barco, há que perdoar-lhe a insólita reivindicação de 
propriedade, a todos os títulos abusiva, o barco era aquele de que 
ela tinha gostado, simplesmente. (SARAMAGO, 1998, p. 28) 

  

Verifica-se a preocupação da mulher, com sua ânsia e avaliação apuradas, 

contudo, percebe-se a irrelevância desse comportamento, pois, na narrativa, apenas 

os homens poderiam realizar escolhas.  Mesmo ela estando certa, não lhe caberia 

tal intervenção.  
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A mulher da limpeza não se conteve, Para mim não quero outro, 
Quem és tu, perguntou o homem, Não te lembras de mim, Não tenho 
ideia, Sou a mulher da limpeza, Qual limpeza, A do palácio do rei, A 
que abria a porta das petições, Não havia outra, E por que não estás 
tu no palácio do rei a limpar e a abrir portas, Porque as portas que eu 
realmente queria já foram abertas e porque de hoje em diante só 
limparei barcos, Então estás decidida a ir comigo procurar a ilha 
desconhecida, Saí do palácio pela porta das decisões, Sendo assim, 
vai para a caravela, vê como está aquilo, depois do tempo que 
passou deve precisar de uma boa lavagem, e tem cuidado com as 
gaivotas, que não são de fiar, Não queres vir comigo conhecer o teu 
barco por dentro, Tu disseste que era teu, Desculpa foi só porque 
gostei dele, Gostar é provavelmente a melhor maneira de ter, deve 
ser a pior maneira de gostar. (SARAMAGO, 1998, p. 32) 

 

Nesse trecho, observa-se que o homem que pede o barco, inicialmente não 

reconhece a mulher da limpeza, todavia, no diálogo, verifica-se que ele questiona a 

condição da personagem frente ao seu trabalho no palácio do rei; nessa fabulação, 

a mulher da limpeza transcende a consciência do seu papel e parte rumo ao 

desconhecido. 

Na sequência da narrativa, o homem deixa a cargo da mulher pegar as 

chaves do barco. A personagem vai ao escritório do capitão e, de posse das chaves, 

adentra o barco, quando “duas coisas se valeram, a vassoura e a prevenção contra 

as gaivotas” (SARAMAGO, 1998, p. 33). Metaforicamente, o caminho da 

transformação do papel da mulher na narrativa, ocorre com sua saída do castelo, 

apesar de ter abandonado sua função de limpeza no reino, ela se orgulha da sua 

profissão, porém, agora com a liberdade de realizá-la associada ao prazer. 

 

As velas são os músculos do barco, basta ver como incham quando 
se   esforçam, mas, e   isso   mesmo   sucede aos músculos, se não 
se lhes dá uso regularmente, abrandam, amolecem, perdem nervo, E 
as costuras são os nervos das velas, pensou a mulher da limpeza, 
contente por estar a aprender tão depressa a arte da marinharia. 
(SARAMAGO, 1998, p. 34) 

 

Percebemos, no trecho citado, o contentamento da mulher expresso pela voz 

do narrador, no seu novo espaço, com as novas tarefas, transparecendo sua 

conquista para a liberdade tão sonhada. 

No decurso da narrativa, o homem do barco conta à mulher sobre seu diálogo 

com os tripulantes e seu insucesso. 
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[...] e os marinheiros, perguntou ela, Não veio nenhum, como podes 
ver, Mas deixaste-os apalavrados, ao menos, tornou ela a perguntar, 
Disseram-me que já não há ilhas desconhecidas, e que, mesmo que 
as houvesse, não iriam eles tirar-se do sossego dos seus lares e da 
boa vida dos barcos de carreira para se meterem em aventuras 
oceânicas, à procura de um impossível, como se ainda estivéssemos 
no tempo do mar tenebroso, E tu, que lhes respondeste, Que o mar é 
sempre tenebroso. (SARAMAGO, 1998, p. 40) 

 

Verifica-se, na enunciação que, para os tripulantes, o mar já não é mais 

tenebroso, já não apresenta maiores conquistas, contrapondo o homem do barco 

que vê no mar, mesmo tenebroso, a oportunidade de se aventurar em busca do 

desconhecido. Bachelard afirma que as viagens perigosas ao mar são motivadas 

pelo desejo. “Para enfrentar a navegação, é preciso que haja interesses poderosos. 

Ora, os verdadeiros interesses poderosos são os interesses quiméricos. São os 

interesses que sonhamos e não os que calculamos. São os interesses fabulosos. O 

herói do mar é um herói da morte” (1989, p. 76). O autor afirma que é preciso ter 

coragem e determinação para enfrentar as navegações. Na persistência do homem 

do barco em continuar a navegar na busca do seu “eu”, fica evidente o desejo pelo 

desconhecido. 

 

[...] a ribeira, o rio e o mar representam o curso da existência humana 
e as flutuações dos desejos e dos sentimentos. O mar, água em 
movimento, é o lugar das transformações e do renascimento, 
simbolizando, também, um estado transitório, ambivalente, de onde 
surgem os monstros, e nesse sentido é a imagem do subconsciente, 
fonte de correntes que podem ser mortais ou vivificadoras. 
(CHEVALIER; GHEERBRANT, 2001, p. 15) 

 

Observa-se que o mar é o espaço das transformações, das travessias 

representando o sopro da vida. São essas representações que fazem o homem do 

barco não desistir da sua procura pelo autoconhecimento. 

 

Que pensas fazer, se te falta a tripulação, Ainda não sei, Podíamos 
ficar a viver aqui, eu oferecia-me para lavar os barcos que vêm à 
doca, e tu, E eu, Tens com certeza um mester, um ofício, uma 
profissão, como agora se diz, Tenho, tive, terei se for preciso, mas 
quero encontrar a ilha desconhecida, quero saber quem sou eu 
quando nela estiver, Não o sabes, Se não sais de ti, não chegas a 
saber quem és, O filósofo do rei, quando não tinha que fazer, ia 
sentar-se ao pé de mim, a ver-me passajar as peúgas dos pajens, e 
às vezes dava-lhe para filosofar, dizia que todo o homem é uma ilha, 
eu, como aquilo não era comigo, visto que sou mulher, não lhe dava 
importância, tu que achas, Que é necessário sair da ilha para ver a 



67 
 

ilha, que não nos vemos se não nos saímos de nós, Se não saímos 
de nós próprios, queres tu dizer, Não é a mesma coisa. 
(SARAMAGO, 1998, p. 41) 

 

Essa dinâmica de interlocução entre as personagens, de entrar e sair de si, 

abarca metaforicamente significados da busca do eu. Do ponto de vista do homem, 

as descobertas precisam ser coletivas, sozinho ele não conseguirá desbravar. 

“Estás doida, duas pessoas sozinhas não seriam capazes de governar um barco 

destes eu teria de estar sempre ao leme e tu nem vale a estar a explicar-te, é uma 

loucura” (SARAMAGO, 1998, p. 45). Verifica-se o medo do homem em navegar sem 

sua tripulação, porém, a mulher da limpeza, por outro lado, ressignifica esse sentido, 

abrindo outro leque de possibilidades, mostrando ao homem um cunho de 

esperança. O papel da ilha nesse conto expressa a necessidade do homem e da 

mulher da limpeza em explorarem suas próprias limitações. 

A cada momento da narrativa, há uma descoberta, o sonho revelará o mais 

íntimo desejo do homem do leme: “[...] o sonho é um prestidigitador hábil, muda a 

proporção das coisas e as suas distâncias, separa as pessoas, e se elas não estão 

juntas, reúne-as, e quase não se veem uma à outra” (SARAMAGO, 1998, p. 50).  O 

sonho foi de suma importância para o encontro da ilha desconhecida. O leitor pode 

verificar nas entrelinhas o desejo do homem vislumbrando-se metaforicamente: 

 
[...] Sonhou que a sua caravela ia no mar alto, com as três velas 
triangulares gloriosamente enfunadas, abrindo caminho sobre as 
ondas, enquanto ele manejava a roda do leme e a tripulação 
descansava à sombra. [...] Do fundo do porão veio agora um coro de 
relinchos de cavalos, de mugidos de bois, de zurros de asnos, as 
vozes dos nobres animais necessários para o trabalho pesado, e 
como foi que vieram eles, como podem estar numa caravela onde a 
tripulação humana mal cabe, de súbito o vento deu uma guinada, a 
vela maior bateu e ondulou, por trás dela estava o que antes não se 
vira, um grupo de mulheres que mesmo sem as contar se adivinha 
serem tantas quantos os marinheiros. (SARAMAGO 1998, p. 53) 

 

Observa-se, nesse excerto, que a entrada dos animais na embarcação surge 

como uma metáfora da Arca de Noé, mostrando a salvação, a libertação e o 

recomeço. Como uma metáfora, todos os elementos se misturam a terra com a 

semente, o homem com a mulher, o sonho com a realidade. O inconsciente traz o 

objeto de valor com o qual sonhamos e isso ficou expresso pelo sonho do homem 

do leme, o seu desejo era tão forte e imaginável que sua conquista se deu por meio 

do sonho. 
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Desde que a viagem à ilha  desconhecida  começou  que  não se  vê  
o  homem  do  leme  comer,  deve  ser  porque  está  a sonhar,  
apenas  a  sonhar,  e  se  no  sonho  lhe  apetecesse  um pedaço  de  
pão  ou  uma  maçã,  seria  um  puro  invento,  nada mais. [...] Então 
o  homem  trancou  a  roda  do  leme  e  desceu ao campo com a  
foice na mão, e foi quando tinha cortado as primeiras  espigas que  
viu  uma  sombra  ao  lado  da  sua sombra. Acordou abraçado à 
mulher da limpeza, e ela a ele, confundidos os corpos [...]. 
(SARAMAGO, 1998, p. 62) 

  

A ilha desconhecida jamais passará a ser conhecida, pois durante a narrativa 

o homem do leme afirmou que sempre há algo novo para se conhecer: “A Ilha 

Desconhecida fez-se enfim ao mar, à procura de si mesma” (SARAMAGO, 1998, p. 

62). A esse respeito, é válido retomar a reflexão de Safra, de que “O ser humano, a 

fim de que possa acontecer e emergir como si mesmo, precisa iniciar seu processo 

de constituição a partir de uma posição, de um lugar. Esse lugar não é um lugar 

físico, é um lugar na subjetividade” (2002, p. 34).  A metáfora da transformação da 

caravela em ilha condiz com a transformação dessas personagens na subjetividade 

que ambos alcançaram.  

Diante do exposto, podemos verificar a forma como a narrativa favorece o 

conhecimento linguístico e estético e o exercício da reflexão sobre a realidade. Ela 

traz pela ficção o mundo maravilhoso e a tradição. O leitor adolescente é capaz de 

fazer a relação entre a fantasia e a realidade, observando não só a luta e o sonho do 

protagonista, mas também os desmandos e a soberania do rei.  

Sabemos que os jovens são capazes de sustentar posições intelectuais, fazer 

escolhas, compartilhar medos e anseios. Nesse sentido, buscam vivenciar leituras 

que trazem experiências de linguagens com vista à construção de conhecimento e 

ao desenvolvimento crítico.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Ao chegar neste ponto do trabalho, esperamos sintetizar, de forma objetiva, o 

que abordamos ao longo da dissertação, bem como apresentar nosso ponto de vista 

e, ainda, algumas contribuições acerca do tema tratado nesta pesquisa. 

Inicialmente, apresentamos aspectos da formação do leitor literário contemporâneo 

e as concepções históricas da literatura infantil e juvenil como contribuição para a 

formação dos indivíduos, assim como o papel fundamental do mediador de leitura 

para o trabalho com textos multimodais.  

 Sabemos que os adolescentes estão cada vez mais antenados com o 

trabalho de retaguarda de vários meios de comunicação e suas tecnologias. Por 

meio do conto e do curta-metragem é possível propor a leitura do roteiro, mostrar as 

diferenças entre a linguagem verbal e a dinâmica verbo-visual da tela, com análise 

das personagens e de outros elementos da fábula. As narrativas se vinculam de 

várias formas, sejam pelas possibilidades que oferecem para a reflexão sobre as 

personagens, seja pela forma como convidam o leitor a participar ativamente na 

construção de significado para os textos.  

As práticas de leitura bem planejadas e contextualizadas são capazes de 

promover transformações políticas, sociais e culturais, contribuindo com o processo 

de emancipação de que todo ser humano necessita. É dever da escola desenvolver 

habilidades e estratégias que conduzam o estudante a posicionar-se ativamente 

diante do texto. Há muito tempo, a leitura deixou de ser apenas uma atividade de 

decodificação. O mundo moderno exige leitores críticos, competentes e conscientes 

de seu papel social.  

 Traçando um paralelo entre as linguagens literárias e cinematográficas, uma 

não se opõe nem se sobressai à outra, ambas têm sua importância, mas a realidade 

atual de que a linguagem audiovisual impera, faz com que haja o questionamento 

sobre suas implicações na sociedade como um todo, especialmente, no ambiente 

escolar. No mundo globalizado, no qual a linguagem cinematográfica é uma forma 

de comunicação atraente percebe-se que é importante promover o interesse para 

além das imagens, explorando o explícito e o implícito, no sentido do 

desenvolvimento do senso crítico e da leitura autônoma. 
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Com as ações que articulam cinema e literatura, descobrimos que é possível 

uma ação política também com essa modalidade e que a escola contemporânea tem 

muito a ganhar com as pesquisas advindas das análises da linguagem verbal e não 

verbal. O modo de lidar com as linguagens cinematográficas e com a literatura cria 

um universo de possibilidades de novos trabalhos.  

 Essa pesquisa mostrou, também, a necessidade de se explorar o diálogo 

entre o texto verbal e o não verbal, de forma a ampliar o horizonte de conhecimentos 

e as expectativas do sujeito leitor.  

Trabalhar com a literatura e o cinema requer planejamento, estratégias de 

leituras adequadas, bem como orientação e acompanhamento por parte do 

professor.  Como experiência, lembro-me de ter encontrado dentro de uma lixeira, 

na porta da unidade escolar na qual trabalho, vários exemplares do próprio livro de 

nosso corpus. O conto da ilha desconhecida, além de outros de diferentes autores. 

Constatações como essa corroboram a importância do trabalho do professor 

mediador de leitura no contexto escolar. 

Durante o percurso dessa pesquisa, constatamos, enquanto professora, que 

não basta possuir conhecimento teórico sobre o texto literário e a linguagem 

cinematográfica, mas, também é preciso adquirir consciência reflexiva acerca de 

nossa prática social, sem a qual todo conhecimento teórico acerca desse objeto será 

inútil. E, isso se faz necessário não apenas em sala de aula, mas em todas as 

esferas em que as linguagens verbais e audiovisuais estiverem presentes. 

Almejo que este trabalho suscite outras pesquisas, possibilitando, cada vez 

mais, a fundamentação de teorias e práticas que subsidiem reflexão e propostas 

significativas para a formação do leitor literário.  

Assim, encerro este trabalho com a convicção ainda maior de que a literatura 

e o cinema podem ser grandes aliados do professor mediador na formação de 

leitores que devem se utilizar mais e mais de múltiplas linguagens. 
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