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Resumo: A reflexão a respeito do fenômeno da leitura tem sido alvo de sucessivas pesquisas e 
discussões. Porém, condutas tradicionais, com abordagens autoritárias e pouco atraentes, têm 
prevalecido na atual conjuntura pedagógica docente. Neste sentido, a escola não apenas 
contribui para a difusão de um modelo de projeto elaborado com o intuito de atender ao 
processo de ascensão de uma elite burguesa e capitalista, como sanciona a perda da naturalidade 
do ato de ler, transformando-o em rotina artificial e tortuosa para os alunos.  Apoiado nesses 
aspectos, o trabalho proposto intenta discutir a relação do processo de formação histórica da 
leitura e do livro, bem como realizar um delineamento da educação literária no contexto 
nacional, de tal modo a destacar as influências e heranças na sociedade vigente. 
 
Palavras-chave: História da Leitura; Literatura; Sociedade. 
 
A reading of time: reflexions on the History of book and on the Literary Education in the formation of the reading public  Abstract: The reflection on the phenomenon of reading has been the target of successive 
surveys and discussions, but traditional conducts with authoritarian and unattractive approaches 
have been prevalent in the current pedagogical juncture. In this sense, the school not only 
contributes to the spreading of a model of project developed with the intention of assisting the 
rising of a bourgeois and capitalist elite, but also sanctions the loss of the naturalness in the act 
of reading, transforming it in an artificial and tortuous routine for students. Based on these 
aspects, the proposed work tries to discuss the relation of the historical formation of reading and 
the book, as well as to design a literary education in national context, in such a way as to 
highlight the influences and inheritances in the current society. 
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Introdução 
 

aprendizado da leitura dentro do contexto de ensino formal envolve 
inúmeras opiniões, tanto acerca do método mais adequado para um processo 
de ensino mais produtivo quanto do emprego de uma postura mais eficaz, a 

qual evidencie uma abordagem atraente e dinâmica no desenvolvimento desse tipo de 
atividade em sala de aula. No caso da leitura literária, tais paradigmas se tornam ainda 
mais polêmicos, haja vista que o contato com os livros tem sido reduzido ao estudo das 
informações estruturais do texto, sem um aprofundamento necessário às demais 
características fundamentais para a ampliação das competências do estudante. 

De acordo com Zilberman & Silva (1990, p. 43), “os protocolos de leitura estão 
estremecidos, como estão estremecidos os cânones autoritários de interpretação. Nada – 
é isso que resulta de respostas fechadas aos textos literários”. O que se vê, destarte, é a 
propagação de uma formação precária, conduzida pelo uso de práticas que apenas 
valorizam modelos e intervenções avaliativas. Essas atitudes acabam não incentivando 
uma forma de conduta que produza um efeito real e duradouro, que, de fato, recupere e 
respeite as possibilidades, perspectivas e vivências do leitor. É válido destacar, ainda, 
que esse tipo de comportamento acarreta várias consequências negativas, que ora podem 
atingir apenas o recinto individual ora podem impedir a evolução do coletivo. 

O fato das pessoas manterem pouco – ou nenhum – contato com textos literários 
pode interferir, por exemplo, na formação do sujeito, como no caso do prejuízo 
curricular e da perda subjetiva de certos valores. Isso porque em sua concepção ampla, 
enquanto instrumento produtor não somente do devaneio e do prazer, o aprendizado da 
leitura de textos literários possui a eficácia de suscitar a habilidade de questionamento 
dos eventos que se apresentam na rotina social.  Logo, ao adquirir essa competência 
crítica perante a história, o indivíduo passa a não se acomodar e a não se ajustar a todos 
os ideais difundidos e preestabelecidos na conjuntura atual, assumindo, em contraste, 
um comportamento consciente em relação aos inúmeros discursos e ações que o cercam.  

 É oportuno reforçar que a leitura pode ser associada a uma ferramenta 
transformadora, por possibilitar a garantia de direitos fundamentais, seja na instância 
social, política e/ou cultural. E é exatamente essa função que traz à tona a necessidade 
de uma (re)educação literária no contexto presente, haja vista que tal perspectiva 
emancipadora faz-se imprescindível no desenvolvimento de uma sociedade mais justa, 
igualitária e consciente.  
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O espelho infiel: imagens e representações da história da leitura 
Na segunda metade do século XIX, nos momentos em que os autores se 

esforçavam para difundir a leitura em prática social, principalmente como forma de 
manter o mercado de livros abastecido, Machado de Assis qualifica seu público leitor, 
destacando os sentimentos e as condutas que possivelmente os atraíram ao contato com 
sua obra: 

Não será preciso dizer a um leitor arguto e de boa vontade... Oh! 
sobretudo de boa vontade, porque é mister havê-la e muita, para vir 
até aqui, e seguir até o fim, uma história como está, em que o autor 
mais se ocupa de desenhar um ou dois caracteres, e de expor alguns 
sentimentos humanos, que de outra qualquer coisa, porque outra coisa 
não se animaria fazer (ASSIS, 1959, p. 11). 
 

Sendo este recorte uma conduta comum da época, a qual objetivava a criação de um 
ambiente íntimo entre autor e leitor, é visível que este último, idealizado pelo célebre 
Machado de Assis, possui, entre outras características, a virtude da “boa vontade”. Mas 
a promoção da leitura envolveu leitores realmente interessados – de “boa vontade” – ou 
se ampliou graças a fatores impulsionados por um conjunto de ideais políticos e sociais 
bem delimitados? A proliferação da cultura impressa proporcionou o alargamento do 
conhecimento literário, sem interferência na qualidade estética dos textos, ou motivou 
produções centralizadas em conteúdos que agradassem àqueles que consumiam a 
mercadoria livro? A difusão do ato de ler concebeu uma conquista para a preservação de 
textos, que permaneciam mais tempo disponíveis ao leitor, ou representou o 
distanciamento nos atos de criação e recepção? 

Ao longo do tempo, as sociedades que adquiriram essência grafocêntrica têm 
depositado na leitura do código escrito um nível de importância elevado em troca da 
desvalorização de outras leituras possíveis de se realizar. O ato de ler, ao mesmo tempo 
em que representou o desenvolvimento sociocultural das nações, tem se tornado um 
poderoso instrumento distintivo, haja vista que proporciona prestígio a quem o domina e 
prejuízo a quem ainda não o usufrui. Neste sentido, quando o conhecimento deixa de ser 
transmitido pelo suporte oral, a leitura passa a ser regalia de poucos, principalmente de 
grupos dominantes específicos, como componentes do clero e demais autoridades 
locais. 

Com a ocorrência das revoluções burguesas nos séculos XVIII e XIX, por 
conseguinte, a leitura se destaca por atender aos interesses da conjuntura capitalista, os 
quais começavam a se fortalecer na economia e na sociedade. Entre muitas finalidades, 
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a leitura é incentivada com o intuito de modificar o cotidiano das classes operárias 
vigentes, principalmente na Europa, visto que 

 
a) a horizontalidade da escrita prepara o trabalhador para a fabricação 
em série, portanto, torna-o competente para atuar dentro do sistema 
industrial de produção, em fase de implantação e expansão na época; 
b) a escrita e a leitura introduzem o trabalhador numa realidade 
mediada por signos abstratos, diferente do contexto vivido de modo 
imediato e empírico a que estava habituado; 
c) habilita o trabalhador a obedecer instruções, transmitidas por 
escrito, e a deixar de orientar-se pela experiência ou intuição 
(ZILBERMAN, 1988, p. 34). 

 
Nesse momento, apesar de ainda atingir com mais intensidade a elite da época, a 

leitura começa a se popularizar e, consequentemente, representar certo risco no que diz 
respeito à disseminação de ideias e pensamentos contrários aos interesses da mesma. 
Para Manguel (1997, p. 89), “em todas as sociedades letradas, aprender a ler tem algo 
de iniciação, de passagem ritualizada para fora de um estado de dependência e 
comunicação rudimentar”. Com efeito, o domínio da leitura pode ser entendido não 
apenas como a simples habilidade de descodificação de sinais gráficos, mas também 
como elemento propulsor de possíveis eventos de reflexão e transformação, o que, é 
claro, incomoda o estabelecimento do equilíbrio contextual. 

Além disso, com a criação da imprensa e a propagação de demais incentivos, 
como o desenvolvimento da educação formal e a alfabetização em massa das 
populações, a produção de obras escritas também se torna fundamental para o 
delineamento da história da leitura. Nesta inédita conjuntura, os livros passam a ser, por 
sua vez, objetos cada vez mais acessíveis, perdendo a natureza intrinsecamente 
pedagógica com que outrora foram cultivados, e ganham definitivamente espaço como 
uma das mais corriqueiras formas de entretenimento. Por esta razão, o hábito de ler se 
internaliza no cotidiano do lar burguês com tal intensidade que passa a ser retratado em 
diferentes expressões artísticas, como pinturas e fotografias, que destacam o prazer dos 
indivíduos perante o manuseio desse novo bem de consumo.  

Quanto à produção interna, esse mercado precisava de consumidores fiéis para a 
manutenção da economia editorial, fato que motivou os próprios autores e, por 
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conseguinte, as suas produções, a empregarem os mais variados recursos de sedução 
voltados ao seu respectivo público. A interferência no modo de construção dos volumes 
literários ocorreu mediante mudanças nos posicionamentos dos autores, pois estes logo 
passaram a utilizar recursos linguísticos e textuais que chamassem a atenção e gerassem 
juízos positivos acerca de seus relatos. Dentre eles, destacam-se: o uso de expressões 
com o intuito de facilitar a continuidade de determinado acontecimento ou introduzir 
novos elementos narrativos; a retomada de eventos descritos em capítulos anteriores; a 
simulação e legitimação de algumas possíveis reações do leitor, sugerindo sua 
competência e, muitas vezes, sua superioridade; e o levantamento de inúmeras 
qualificações desse destinatário, como forma de criar familiaridade (LAJOLO & 
ZILBERMAN, 2003, p. 19-20). 

Com essa necessidade de estimular seu próprio negócio, a literatura passa a 
deixar em segundo plano a preocupação com as propriedades contemplativas de seus 
conteúdos, abrindo mão, em alguns casos, da criação estética e do seu 
comprometimento emancipador. De acordo com Zilberman, esse tipo de conduta gerou 
graves consequências, pois 

 
As obras que aceitaram passivamente essa condição foram rotuladas 
de literatura de massa e tiveram cassado seu direito a algum tipo de 
reconhecimento artístico. Esse foi concedido a textos que, recusando o 
consumo como meta primeira de criação literária, optaram pela via 
mais pedregosa da vanguarda e da experimentação (ZILBERMAN, 
1998, p. 37). 

 
Os esforços para recuperar as facilidades de recepção dos textos – vale lembrar 

que em tempos remotos havia a possibilidade de o autor ter consciência imediata das 
reações de seu público, já que a transmissão era feita pela voz –, embora fossem 
visíveis, ainda encontravam barreiras no estabelecimento de uma relação equilibrada. 
Isso porque a produção escrita engloba uma alternativa de comunicação diferente, de tal 
modo que não é possível um confronto imediato que permita esclarecimentos, reajustes 
ou reconhecimentos de elementos contextualizados, como gestos e estruturas de 
entonação. Logo, a prática da leitura como ato individual, em que o leitor tem apenas o 
documento impresso como amparo, determinou o desenvolvimento de habilidades 
complexas, uma vez que aquele que tenta chegar a uma compreensão adequada 
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concebendo apenas o significado literal das palavras renegará o leque de oportunidades 
advindas do conjunto literário.  

 
Entre o ensino e a leitura literária: o encontro de dois legados 

A tradição educacional que herdamos, aliada à falta de iniciativas capazes de 
mudar o modo de desenvolvimento da prática de leitura nos ambientes oficiais de 
ensino, contribui para que o sistema nacional de instrução se reduza “em todos os ramos 
– primário, secundário e superior – [a] apenas um acervo de matérias, amontoadas, ao 
menos nos dois primeiros, sem nexo ou lógica, e estranho completamente a qualquer 
concepção elevada de Pátria” (VERISSÍMO, 1985, p. 53). Com efeito, a escola tem 
conferido ao exercício de ler, por meio de uma relação estreita e histórica, um papel 
secundário, em que textos, principalmente de cunho literário, são utilizados apenas 
como repertórios de mera descodificação mecânica, relacionados à absorção de 
informações superficiais, quase nunca com o foco em conduzir os sujeitos a uma visão 
mais crítica e reflexiva diante do que está sendo exposto. 

O início dessa desastrosa trajetória ocorre na metade do século XVIII, quando o 
Brasil sofre a primeira reforma, a qual acarretou implicações e consequências graves no 
que se refere ao estabelecimento do plano educacional. Tal mudança projetada para ser 
aplicada no Reino teve como principal motivação não a preocupação com o ensino, mas 
a centralização do poder e a influência do domínio Real nos limites dos territórios 
pátrios. De imediato, com a nomeação de Sebastião José de Carvalho Neto, mais 
conhecido como Marquês de Pombal, para o cargo de ministro, a Colônia passa a ser 
alvo de sucessivas transformações internas que introduzem as mudanças previstas pelas 
autoridades portuguesas. Já em 1759, os jesuítas são expulsos da Colônia, sendo o 
sistema de ensino implantado até então substituído por modelos que passam a ser 
subsidiados de vez pelo Estado. 

As medidas introduzidas pelo Marquês de Pombal, no entanto, não asseguraram 
a continuidade e o crescimento das escolas nacionais, o que acabou provocando uma 
espécie de estagnação no campo do ensino durante muito tempo. Para Azevedo (1963, 
p. 545), tais mudanças não somente lesaram o “ensino básico geral, pulverizando-o nas 
aulas de disciplinas isoladas (aulas régias), sem qualquer plano sistemático de estudos, 
como ainda cortou, na sua evolução pedagógica normal, o desenvolvimento de ensino 
para os planos superiores”. Por outro lado, tentativas isoladas foram implantadas para 
amenizar essa situação, como é o caso da criação, em 1767, da Real Mesa Censória, 
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que, com o intuito primeiro de expandir seus serviços, passou a assumir também a 
responsabilidade de administrar as instituições escolares das diversas colônias lusitanas. 

Neste contexto, vigorando um novo comando na direção da educação e com a 
implantação de diferentes recursos, o país pôde suprir, pelo menos em parte, as 
necessidades causadas pela expulsão dos jesuítas. Paralelamente aos vestígios de 
melhoria na condução do ensino, a prática da leitura na Colônia também começa a 
sofrer tímidos avanços: as poucas bibliotecas que apresentavam livros apenas de teor 
religioso – como catecismos, resumos de histórias santas, exercícios espirituais, livros 
de novena etc. – passam a ser organizadas com nova configuração física e 
composicional. Desse modo, tais espaços se tornaram mais numerosos, além de 
disponibilizarem uma maior quantidade de obras em seu acervo literário (VILLALTA, 
1997). 

Apesar do nítido avanço, vale ressaltar que a acessibilidade às letras ainda era 
restrita. Isso porque grande parcela da população permanecia analfabeta, sendo 
constante nos espaços da Colônia a prática da leitura oral pública. Essa modalidade, por 
sua vez, constituiu-se como única fonte de informação para aqueles que não tinham 
acesso às primeiras instruções, sendo realizadas principalmente na igreja, com a 
finalidade de esclarecer os ensinamentos da Bíblia e transmitir os comportamentos 
exemplares aspirados para um bom cristão. Nos espaços privados, o ato de ler se 
estabelecia principalmente entre as classes mais privilegiadas, sendo, em muitos casos, 
sinônimo de ostentação, visto que a presença de livros literários nas estantes significava 
muito mais que intelectualidade, já que, por serem objetos raros na época, eram 
avaliados em grandes quantias.  

Comparado ao contexto europeu, a difusão da leitura literária no país só teve 
condições de emergir tardiamente, desenvolvendo-se graças aos ideais burgueses e 
capitalistas. A atividade ganhou forças, sobretudo, após a introdução da imprensa, que 
ocorreu em 1808, sendo uma decisão tomada para atender às necessidades, quase que 
exclusivas, do governo de D. João, após a transferência da Corte Portuguesa para o Rio 
de Janeiro. A primeira tipografia instalada no Brasil ficou então encarregada de 
imprimir documentos do governo, bem como qualquer obra literária sujeita à aprovação 
da Mesa Censória. Fica claro, portanto, que a fabricação cultural do país foi vigiada e 
censurada no transcorrer de séculos: acreditava-se que determinadas produções podiam 
disseminar ideias e preceitos que iam contra os interesses do reino lusitano, gerando 
assim possíveis desobediências e revoltas. 
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Somente após a Revolução do Porto, em 1820, a opressão da liberdade 
individual e coletiva se desmorona, crescendo as oportunidades de leitura pelo aumento 
de tipografias e produções gráficas que aparecem. Dessa forma, a ampliação do 
mercado editorial acabou favorecendo não somente publicações literárias, como ainda o 
abastecimento de material didático, principalmente para os cursos superiores instalados 
em nosso território. A prática da leitura se constitui, nesse novo conjunto, como 
instrumento formativo que visava à transmissão pedagógica de conteúdos e normas 
específicas. Para Lajolo & Zilberman: 

 
Escola superior e imprensa dão-se as mãos neste primeiro momento de 
construção das instituições da cultura moderna – logo, de leitura – no 
Brasil. A Real Academia Militar, a Academia Naval e os cursos de 
medicina careciam de livros apropriados e abastecidos com os tratados 
de Legendre, Lacroix, Francoeur e outros autores, traduzidos e 
editados pela Impressão Régia. A inclinação a editar obras destinadas 
ao ensino visando atender demandas inesperadas parece ter-se 
incorporado à história do livro didático em circulação no país, com 
consequências visíveis no modo como se desenvolvem as práticas de 
leitura nos arredores da escola (LAJOLO & ZILBERMAN, 2003, p. 
128). 

 
 A partir do século XIX, com o processo de desenvolvimento industrial se 
intensificando, a leitura permaneceu definitivamente tanto nas instâncias escolares de 
nível superior como nos espaços educacionais primários. Os grupos menos favorecidos, 
todavia, apesar de serem incluídos na teoria igualitária do projeto burguês, não se viam 
representados pelos textos empregados nas aulas, pelos professores contratados, pela 
matéria ministrada e, muito menos, pelos procedimentos de leitura impostos (LAJOLO 
& ZILBERMAN, 2003).  

 Os vestígios do percurso histórico que legamos permanecem fortemente na 
prática educativa formal contemporânea, refletindo objetivos, estruturas, projetos de 
conhecimento e modos de intervenção que são essencialmente orientados à aprovação 
seriada anual. Esses são os resquícios adquiridos pelas tímidas e insuficientes 
representações literárias que ocorreram na trajetória da leitura e do ensino no Brasil. 
Logo, o que conservamos como estilo de formação de crianças e jovens consiste na 
carência de livros e matérias literários que realmente promovam o debate de temas 
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relevantes, bem como o foco demasiado em leituras técnicas e cristalizadas, as quais são 
estabelecidas pelas disciplinas numerosas que permeiam toda a estrutura educacional 
vigente na atualidade.  

 
A prática da leitura na sociedade contemporânea 
 A linguagem escrita está presente na maioria das situações do nosso cotidiano, 
seja na simples e breve leitura de outdoors, de placas de trânsito, de propagandas 
televisivas, de folhetos informativos, de anúncios de lojas, ou se tratando de leituras 
mais complexas e lentas, como livros, revistas e jornais. Esses diversos tipos de leitura, 
por sua vez, carregam a competência de transformar constantemente nossas percepções 
de mundo, sentimentos, ideologias, relações comunicativas e/ou modos de avaliar 
pessoas e objetos. Ao considerar esta concepção mais ampla, podemos entender o 
exercício de ler como prática 

 
que não se esgota na decodificação pura da palavra escrita, mas que se 
antecipa e se alonga na inteligência do mundo. 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 o texto e 
o contexto (FREIRE, 2003, p. 11).  

 
 Nesse sentido, a eficiência da compreensão suscitada por determinada 
mensagem depende de uma relação mútua situada tanto nas condições, experiências e 
estratégias dispostas pelo leitor, como no propósito estabelecido pela própria ação de 
leitura. As inúmeras interpretações dos textos são resultados dessa interação, pois para 
um posicionamento mais significativo diante do conteúdo apresentado é necessária a 
mobilização permanente de quem lê. É importante lembrar, contudo, que, por sermos 
uma comunidade heterogênea, as vivências e os saberes são diversificados, fatores que 
convergem para a tessitura de elaborações de conhecimentos múltiplos. 

Sem dúvida, todos os tipos de leitura são válidos e necessários ao convívio 
social. Porém, o objeto livro traz consigo as condições de produção que mais 
transmitem esse caráter de dualidade da linguagem: ora dependendo de uma 
interpretação apoiada no valor dos signos selecionados pelo autor, ora relacionado aos 
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ensaios, à realidade vivenciada pelo indivíduo. Mesmo com o surgimento de novas 
tecnologias no decorrer dos anos, a leitura de livros ainda continua sendo intensa na 
sociedade contemporânea, particularmente no contexto nacional. É o que revela uma 
pesquisa realizada pela Fundação do Instituto de Pesquisas Econômicas da 
Universidade de São Paulo (FIPE/USP) sobre a “Produção e vendas do setor editorial 
brasileiro”. A matéria que saiu como destaque num importante jornal carioca, afirma 
que “em 2011, o número de livros comercializados pelas editoras foi de 469,5 milhões 
no país, um aumento de 7,2% em relação a 2010, atingindo a marca de R$4,837 bilhões, 
um faturamento 7,36% superior ao ano anterior”. 

A pesquisa aponta, ainda, que os livros mais procurados são os de teor 
profissionalizante, em segundo os literários e em terceiro os religiosos. Sendo que a 
venda de livros literários, a saber, tem alcançado o devido sucesso graças à 
concretização de eventos, feiras e festivais. É com o auxílio desse tipo de incentivo que 
a comercialização desponta anualmente, atingindo inclusive um número amplo de 
destinatários, que percebem nos preços acessíveis uma possibilidade atraente de 
compra: 

Com base no crescimento de alguns canais de comercialização, é 
possível aferir que o setor tem apostado cada vez mais nas vendas às 
classes C e D. Os supermercados, cuja participação no volume de 
exemplares vendidos pelo setor passou de 1,47%, em 2010, para 
2,4%, em 2011, e as bancas de jornal, cuja participação foi de 0,36% 
para 2,21%, mostram que os editores têm procurado, cada vez mais, 
atingir um público mais amplo (MACHADO & ARAÚJO, 2012, p. 
17). 

  
  Apesar da pesquisa demonstrar dados animadores acerca do crescimento do 
setor de leitura nos tempos atuais, ela deixa de apresentar um fator essencial: qual seria 
a qualidade dos livros, principalmente os de cunho literário, que as pessoas estão 
comprando? De fato, esse talvez pudesse não ter sido o foco do estudo, mas a ausência 
de informações como essas acabam por ilustrar a valorização demasiada na quantidade 
de livros em detrimento a qualidade que esse tipo de material possa a vir apresentar. A 
respeito dessa concepção, que tem se repetido de forma equivocada e se instalado em 
diferentes instâncias sociais, como aconteceu também no ensino formal, faz-se 
necessário destacar que 
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A insistência na quantidade de leituras sem o devido adentramento nos 
textos a serem compreendidos, e não mecanicamente memorizados, 
revela uma visão mágica da palavra escrita. Visão que urge ser 
superada. A mesma ainda encarnada deste outro ângulo, que se 
encontra, por exemplo, em quem escreve, quando identifica a possível 
qualidade de seu trabalho, ou não, com a quantidade de folhas 
(FREIRE, 2003, p. 18). 
 

 Percebe-se, portanto, que o processo de leitura cultivado entre os leitores da 
modernidade parece ter estagnado em um ponto superficial do caminho, já que na 
maioria dos casos os textos são utilizados em números elevados para o conhecimento de 
histórias que estão na moda, como as encontradas nos chamados best-sellers. Esse tipo 
de contato não leva em conta um aprofundamento adequado acerca do assunto tratado 
no enredo ou os efeitos gerados pelas escolhas lexicais do autor. Em verdade, dados 
como os demonstrados pela pesquisa acima nada mais revelam que uma visão ilusória 
sobre o exercício de ler, pois a quantidade de obras não está relacionada 
necessariamente a uma prática de leitura satisfatória. Pelo contrário, apenas revela uma 
conduta reproduzida nos espaços de ensino, a qual propaga o contato pouco sólido com 
os textos. 

É necessário deixar claro que o problema não está no número de livros 
oferecidos a um indivíduo, mas na qualidade estética disponibilizada por esses materiais 
e no modo de leitura empregado. A literatura, em especial a infantil, deve ser analisada 
em todas suas esferas e detalhes, operada pela interpretação minuciosa do texto, pelo 
acompanhamento do movimento sugerido pelas palavras e pela atenta visualização das 
ilustrações que dialogam com a história. Tudo isso demanda tempo e paciência, não se 
trata de uma questão que pode ser conceituada apenas estatisticamente. A verdadeira 
leitura é uma experiência que depende de fatores internos e estabelecimentos 
consensuais norteadores dos diferentes níveis de compreensão. 

 
Considerações finais 

Textos literários possuem o diferencial de instigar o leitor, pelo fato de retratar 
as experiências do mundo real, as vivências humanas, os conflitos ancestrais e a 
angústia dos sentimentos de maneira peculiar, sob uma modelagem desafiadora, que 
longe de oferecer nitidamente todas as explicações, apenas sugere ligações e insinua 
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aberturas. Desse modo, tal provocação tem o poder de mover o indivíduo, de desafiar 
seus sentidos e de promover o alcance de uma construção interpretativa que sane suas 
dúvidas e ao mesmo tempo legitime episódios cotidianos presentes na sociedade. 

Há, ainda, a qualidade intervencionista da literatura no que diz respeito à 
promoção do autoconhecimento, pois ao privilegiar a meditação de enredos específicos 
e as construções psicológicas de certos personagens, o leitor acaba (re)pensando dramas 
e anseios particulares. Segundo Coelho (2000, p. 29), 

 
Na verdade, desde as origens, a literatura aparece ligada a essa função 
essencial: atuar sobre as mentes, nas quais se decidem as vontades ou 
ações; e sobre os espíritos, nos quais se expandem as emoções, 
paixões, desejos, sentimentos de toda ordem... No encontro com a 
literatura (ou com a arte em geral), 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 
[grifos da autora]. 
 

Não se pode negar que a trajetória delineada pela leitura como prática coletiva 
ocasionou, sob vários aspectos, contribuições positivas no que tange ao impulso para a 
descoberta de um mundo que antes, por não terem acesso, os leitores não imaginavam 
ser possível. Em contraste, o processo de proliferação da leitura ocorreu em meio a um 
contexto cheio de restrições, improvisos e disparidades, o que gerou o afastamento dos 
sujeitos do contato com os livros, além da emancipação de uma conduta que privilegia o 
esvaziamento de afinidades entre seus principais elementos – o leitor e o texto. 
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