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RESUMO

O  trabalho  insere-se  na  linha  de  pesquisa  “Cultura   e  Processos  Educacionais”,  abordando  a 
temática “literatura  escolarizada ou didatização da literatura”.  A partir  da noção de experiência 
poética, ele pretende discutir as distorções da literatura no cotidiano escolar. Apresenta os seguintes 
objetivos:  analisar  o papel  da literatura para o refinamento da sensibilidade,  fruição estética e 
espírito crítico do homem; refletir os impasses e paradoxos presentes na literatura “pedagogizada” 
que pode afastar o aluno do texto literário; identificar como os livros didáticos trazem a literatura 
nas atividades de leitura e escrita; observar como professores e alunos exploram a literatura na sala 
de aula; apresentar uma prática docente em literatura; discutir a necessidade de repensar o conceito 
de  literatura,  sobretudo  buscando  articulá-lo  aos  conceitos  de  singularidade  e  subjetividade.  A 
problematização se articula  em torno de três questões envolvendo leitura  e  escrita  de textos:  a 
especificidade de cada um desses campos ou lugares; as relações possíveis entre literatura e escola, 
pensando ingenuidades,  contradições  e  impasses;  o  conceito  de literatura,  numa teorização que 
considere  suas  inter-relações  com  a  linguagem,  a  cultura  e  a  arte.  O  referencial  teórico-
metodológico pautou-se, num primeiro momento, em Soares (2006), Oliveira (2003), Walty (2006), 
entre outros, para discutir, principalmente, a adequabilidade ou a inadequabilidade da literatura na 
escola, bem como a política do livro, o consumo e os títulos da literatura infantil no Brasil. Já, num 
segundo momento, recorreu-se a Kramer (2005), Eco (1979), Barthes (1988), entre outros, visando 
tirar mais conseqüências da articulação entre literatura, arte e subjetividade, para, a partir disso, 
repensar  o  primeiro  momento.  Para  tal  estudo,  foram  adotados  os  seguintes  procedimentos 
metodológicos de pesquisa: pesquisa bibliográfica e método investigativo-teórico para mensurar os 
pressupostos desta discussão. As conclusões aludem ao desejo de que este trabalho contribua para a 
transformação do educador no resgate da função da escola no ensino literário, envolvendo questões 
de leitura, escrita e produção textual, a fim de que possa rever paradigmas e reavaliar sua concepção 
de literatura e prática docente. 
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