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A noção de literariedade no livro didático: contribuições da
concepção de enunciado concreto de Bakhtin e Voloshinov
Michele Siqueira1
Resumo
Os estudos de teoria da literatura mostram que as dissenções sobre o conceito de literatura e
suas funções são muitas. Dessa forma, procuramos, neste trabalho, tentar demonstrar as
contribuições que o conceito de enunciado concreto desenvolvido por Bakhtin e Voloshinov
(1976 [1926]) no texto Discurso na vida e discurso na arte trazem para tal reflexão e para as
concepções de literatura transpostas em uma coleção de livros didáticos de língua e literatura
destinada ao ensino médio. Procuramos também reiterar e demonstrar por que a ideia de uma
abordagem sociológica imanente do texto literário nos parece produtiva.
Palavras-chave: Literariedade. Livro didático. Enunciado concreto. Escolarização.

1 A literariedade

Entenderemos neste trabalho a literariedade como um atributo dado ao texto literário
indispensável para que esse texto seja assim identificado. Portanto, tentar delimitar as
fronteiras da literariedade pressupõe investigar a própria natureza da literatura e suas funções,
embora reconheçamos que tentar atribuir a ela uma função pareça contraditório com sua
própria natureza artística.
Os estudos de teoria da literatura mostram que as dissenções sobre o conceito de
literatura e suas funções são muitas. Dessa forma, tentaremos partir de um ponto que nos
parece comum: o de que a literatura é uma forma particular de arte que usa como matériaprima a palavra. Essa definição, porém, apesar de dar substância à literatura, não lhe define os
contornos. É isso o que procuraremos fazer a seguir.
Durante todo o percurso dos estudos sobre poética, diversas tentativas de sua
conceituação acabaram por reduzi-la a um dos elementos que a constitui, a saber: o autor, o
referente, o leitor e a linguagem. A concepção mais remota é a da poética de Aristóteles, que
buscou distinguir o texto literário a partir de seu potencial estético, ou seja, através da maneira
pela qual o referente nele representado teria de imitar as ações humanas por meio da
linguagem. Daí dois conceitos-chave em Aristóteles, o de mimésis e o de verossimilhança.2
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Embora estes dois conceitos sejam chave em Aristóteles, não é objetivo deste artigo aprofundar-se em suas
definições.
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A definição de Aristóteles, além de estar centrada no referente, está também muito
atrelada à ideia de literatura como uma forma especial de linguagem, visto que é a forma dada
ao referente através de uma linguagem especificamente artística que lhe dará status e
contornos literários. Outros representantes da definição de literatura a partir da linguagem são
os poetas simbolistas russos do século XVIII, fortemente influenciados pelo linguista
Poetbnia. Para esse estudioso, a arte era a capacidade de pensar e expressar-se através da
escolha da melhor imagem, tendo em vista o princípio da economia de energia, segundo o
qual a escolha deveria recair numa imagem que, economicamente, melhor representasse o que
se queria expressar.
Poetbnia foi duramente criticado pelo formalista russo Chklovski (1917), em seu
ensaio “A arte como procedimento”, o qual inaugurou uma nova forma de pensar a literatura.3
Chklovski contesta essas ideias de Poetbnia partindo da afirmação de que as imagens são
sempre as mesmas ao longo da história, o que as torna expressivamente especiais seriam as
novas combinações dadas pelos autores a essas imagens. Assim, ele defende que a principal
característica da arte seria seu procedimento de singularização do objeto: “O ato de percepção
em arte é um fim em si mesmo e deve ser prolongado; a arte é um meio de experimentar o
devir do objeto, o que é já ‘passado’ não importa para a arte.” (CHKLOVSKI, 1917, p. 45,
grifo do autor).
Nota-se que, embora avance na ideia de que a literatura não seria uma linguagem
ornada e especial, Chklovski mantém a limitação da literatura à linguagem, pois apenas
desloca o poder dado à linguagem em si para o modo como essa linguagem se organiza, ou
seja, como um procedimento particular de singularização de objetos.
Mais recentemente, com o desenvolvimento dos estudos linguísticos sobre a leitura,
grande ênfase tem sido dada ao conceito de literatura que toma como centro o leitor. Tal
percepção entende que o sentido do texto e, consequentemente, sua literariedade não está nele
mesmo, nem na maneira como o autor o organiza, mas orientado em função de seu receptor,
ou seja, do leitor que lhe preenche os vazios dando-lhe significado. Essa ideia é facilmente
contestada, uma vez que, sob essa perspectiva, todo texto poderia ser chamado de literário e o
autor não teria nenhum mérito na sua construção.

3

Embora Chklovski aborde a arte no geral, suas considerações são perfeitamente aplicáveis e reconhecidas por
outros teóricos como aplicáveis à literatura, até mesmo porque a análise realizada por ele para ilustrar sua
proposição é uma análise literária sobre a obra de Leon Tolstoi.
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Tendo em vista todas essas tentativas de definição do literário, a visão mais presente,
mas não muito recente sobre a literatura, é a que se pauta no autor e em seu mérito. Essa
percepção leva a duas implicações:
a) toda a beleza do texto literário estaria engendrada somente na capacidade criativa
do autor;
b) a literatura seria o produto escrito daqueles que são considerados escritores, cujos
nomes estão no cânone ou daqueles cuja produção, de alguma maneira, se
assemelha à deles.
Essas concepções nos parecem bastante falaciosas e têm reiterado a elitização da
literatura.
Posto isso e considerando que “a verdade está sempre no entrelugar” (CAMPAGNON,
p. 27), nosso objetivo neste trabalho não é o de criar uma nova definição de literatura, nem
mesmo de desconsiderar todas as que aqui foram apresentadas, mas procurar buscar
contribuições que a teoria da enunciação segundo os estudos de Bakhtin e Voloshinov podem
trazer para essa discussão. Neste trabalho, nos limitaremos a tentar demonstrar as implicações
que a tentativa de distinção feita por esses autores em seu texto Discurso na vida e discurso
na arte (1926) trazem para essa reflexão.

2 Contribuições de Bakhtin e Voloshinov

Bakhtin e Voloshinov, no texto Discurso na vida e discurso na arte (1976 [1926]),
criticam a posição ainda presente; daí a atualidade de seu texto, de imprimir uma visão sobre a
arte que considere o seu lado social não apenas como algo que está fora dela e que de alguma
maneira a influencia, mas uma abordagem sociológica imanente do enunciado artístico.
Procurando explicitar tal abordagem, os autores partem de uma análise discursiva dos
enunciados da vida para as particularidades do enunciado artístico. A seguir, perseguindo o
mesmo caminho, procuraremos expor três considerações que, a nosso ver, podem contribuir
para a compreensão da literariedade.
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2.1 A compreensão do extraverbal como constitutivo do enunciado

Conforme Bakhtin e Voloshinov (1976 [1926]), todo discurso verbal está
irremediavelmente atrelado a uma situação extraverbal e dessa não pode ser dissociado sem
que perca sua significação.
São, portanto, indissolúveis. Esse contexto extraverbal é entendido por eles como
constituído de três fatores:
a) o horizonte espacial comum dos interlocutores;
b) o conhecimento e a compreensão comum da situação por parte dos interlocutores;
c) sua avaliação comum.
Há de frisar-se, no entanto, que, para eles, a relação do verbal com o extraverbal não é
a de uma transparência e nem de uma reflexão (o verbal sendo um espelho do extraverbal),
mas de este ser constitutivo daquele:
Assim, a situação extraverbal está longe de ser meramente a causa externa de um
enunciado – ela não age como se fosse uma força mecânica. Melhor dizendo, a
situação se integra ao enunciado como uma parte constitutiva essencial da estrutura
de sua significação. (BAKHTIN; VOLOSHINOV, 1976 [1926], p. 6).

Essa percepção nos leva a descontruir um pensamento bastante comum nos estudos da
poética que, conforme Bakhtin e Voloshinov (1976 [1926]), é falacioso: o da separação entre
forma X conteúdo e teoria X história, como se o extraverbal estivesse presente e exercesse
forte influência somente sobre o conteúdo, e a forma permanecesse “pura”, apenas como um
meio pelo qual o conteúdo ganhasse corpo. Desse modo, como concluem os autores aqui
citados, deve-se considerar que “todo fator da forma é um produto da interação social”
(BAKHTIN; VOLOSHINOV, 1976 [1926], p. 17).
Pensar assim nos leva a entender que tentar delimitar a literariedade de textos apenas
por questões estéticas, tais como presença de linguagem figurativa (ou imagens, como
propunha Poetbnia), multissignificação, predomínio da conotação, liberdade de criação,
ênfase no significante,4 etc, é reduzi-la aos dados imanentes da obra literária, esvaziando-a do
extraverbal que a constitui e dá sentido. Por outro lado, mesmo os textos que apresentam
todas as características listadas anteriormente podem ser considerados não literários conforme
o julgamento de valor que lhe é atribuído pelo extraverbal.

4

Essas características são listadas em Proença Filho (2007) como construtoras do texto literário.
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Outro modo igualmente falacioso de entender a relação verbal/extraverbal nos estudos
da poética é aquele que trata a literatura como fruto da influência causal do meio social em
detrimento de sua análise imanente, como se ela fosse resultado direto e simples das
determinações do extraverbal, deixando de lado as imposições e determinações provenientes
do material verbal ou imanente.
Por conseguinte, nossa compreensão não é nem essa (sociologismo), nem aquela
(imanentista), mas a de que o texto literário se dá a partir de uma relação indissociável entre o
verbal e o extraverbal, sendo que este preenche e molda aquele, enquanto que aquele lhe dá
corpo e forma.

2.2 O julgamento de valor

Tendo em vista que todo enunciado constitui-se de dois aspectos, o verbal e o
extraverbal, de maneira indissociável, tem-se que “um enunciado concreto como um todo
significativo compreende duas partes: 1) a parte percebida ou realizada em palavras e 2) a
parte presumida.” (BAKHTIN/VOLOSHINOV, 1926, p. 6). É importante destacar que essa
parte presumida não é subjetiva, mas objetiva e social, senão não poderia ser presumida.
Contudo, as avaliações comuns que constituem o terceiro fator do extraverbal, ou seja, seu
julgamento de valor,
[...] usualmente não são enunciadas: elas estão na carne e sangue de todos os
representantes deste grupo; elas organizam o comportamento e as ações; elas se
fundiram, por assim dizer, com os objetos e fenômenos aos quais elas
correspondem, e por essa razão elas não necessitam de uma formulação verbal
especial. (BAKHTIN; VOLOSHINOV, 1926, p. 7).

Assim, tem-se que esse julgamento de valor que funciona como um “apoio coral” é
que vai “aplaudir” ou “vaiar”; em outras palavras, vai traçar os limites do que socialmente se
considera literário. Nesse sentido, a afirmação crítica de Compagnon (2012, p. 45) de que “a
literatura é uma inevitável petição de princípio. Literatura é literatura, aquilo que as
autoridades (os professores, os editores) incluem na literatura” não nos parece irônica, nem
simplista, uma vez que, sem o “apoio coral”, sem que o presumido social o assente como
literário, não se pode afirmar que há literariedade.
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2.3 O enunciado concreto como constituído por três participantes

Bakhtin e Voloshinov (1976 [1926]) defendem que todo enunciado apresenta
inevitavelmente três participantes: o enunciador (o falante), o interlocutor (aquele ao qual está
endereçado o enunciado) e o herói (o tópico sobre o qual se fala).
No entanto, a respeito do terceiro participante (o herói), os autores destacam a
importância de entendê-lo como ativo e não passivo como comumente o entendem. O herói é
ativo no sentido de que ele não é apenas sobre o que se fala, mas um elemento que traz
consigo uma voz social que recupera o “já dito” sobre o tema, determinando tanto o que será
enunciado sobre o tópico quanto como ele será enunciado.
Embora a presença desses três participantes no enunciado seja, de certo modo, bem
evidente, sua consideração lança luz sobre o conceito de literariedade, na medida em que
desconstrói a ideia de que o caráter literário de um enunciado é determinado pelo status social
adquirido (legitimado) por quem seja seu enunciador. Dessa forma, não é somente porque
certo autor tem o “apoio coral” social que os textos produzidos por ele serão considerados
obras literárias.
De modo semelhante, um enunciado também não pode ser considerado literário
somente pelo caráter dos interlocutores a quem está endereçado (Ex: só porque os
interlocutores previstos são mulheres ou crianças, etc). Nem tampouco, um enunciado deve
ser considerado literário só por abordar tópicos que popularmente são tomados como
tipicamente literários; por exemplo, tópicos relacionados aos sentimentos.

3 Literatura e escolarização

Magda Soares (1999) defende a escolarização da literatura. Segundo ela, essa
escolarização é necessária e não deve ser negada devido ao seu papel humanizador. Contudo,
a forma como essa escolarização é feita ‒ ela enfatiza ‒ merece ser questionada e
transformada.
Pesquisas realizadas por Cosson (2012) apontam que a literatura na escola tem sido
abordada principalmente de duas maneiras: no ensino fundamental, tem servido de material
para o ensino de questões gramaticais e para atividades de leitura extraclasse que se
restringem ao preenchimento de fichas de leitura e, no ensino médio, tem sido apresentada
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apenas para fins de estudo da história da literatura de forma desvinculada da experiência da
leitura das obras.
O que é notável nessas duas etapas de escolarização é que raras vezes o aluno tem
contato com a obra literária em si, seja por fatores estruturais, como a precariedade do acervo
das bibliotecas, seja por fatores econômicos, altos preços dos livros e ausência de livrarias nas
cidades de pequeno porte, ou por fatores didático-pedagógicos, como despreparo dos
professores para lidar com esse tipo de material, indisponibilidade de tempo dos docentes para
se dedicarem à leitura e até desconhecimento da literatura por parte deles.
Dessa forma, o contato com o texto literário, na maioria das escolas, se dá via livro
didático. Os textos trazidos nesse de tipo livro acabam por compor um repertório literário
comum em todo o país e também é a partir dele que uma concepção de literatura vai
disseminar-se, tanto através das escolhas dos textos como pela forma com que são abordados.
Procurando contribuir com a reflexão sobre a maneira como a literatura tem sido
apropriada pela escola e sabendo que o livro didático é um recurso que ocupa importante
espaço nas práticas escolares, sendo, sobretudo, um meio para a observação de como os
conhecimentos produzidos nas diversas disciplinas é transposto didaticamente, nos propomos,
à luz dos conceitos aqui expostos e da análise da unidade introdutória de uma coleção didática
destinada ao ensino de língua portuguesa e literatura no nível médio, investigar a concepção
de literatura subjacente a ela.

4 O material analisado
A coleção analisada, Português: linguagens, de Cereja e Magalhães (2010),5
largamente utilizada em todo o território brasileiro, em escolas tanto públicas quanto privadas,
é composta por três volumes, cada um destinado a uma das séries do ensino médio. Trata-se
de uma coleção para o ensino de língua portuguesa que aborda, além do tratamento do uso e
das normas da língua (gramática e produção de texto), também o estudo da literatura, sendo
que suas unidades são divididas de acordo com cada um desses enfoques.
Escolhemos analisar a lição introdutória do volume 1, tendo em vista o objetivo dessa
unidade. Ela não está incluída na numeração das unidades do livro e recebe o título de
“Introdução: Leitura-prazer”. Notou-se, numa primeira leitura, que o objetivo dos autores
nesta unidade foi o de introduzir os alunos à leitura literária e criar neles certas expectativas.
5

Todas as citações feitas desse livro serão indicadas apenas pelo número de página.
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Um aspecto importante a salientar sobre a organização didática desta unidade é que ela
é construída a partir de três seções sob os títulos: “Como gostar de ler”, “Entre textos e
palavras” e “Literatura: viagem sem retorno”. A primeira e a terceira seções ocupam juntas a
maior parte da unidade e são construídas a partir de relatos de diferentes pessoas sobre a
experiência com a leitura literária. Também é importante notar que todos os relatos são de
pessoas que lidam diretamente e intensamente com a leitura e a escrita em suas práticas
profissionais, tais como cineasta, dramaturgo, atriz, jornalista, juiz, entre outros.
Procuramos analisar o material em questão sob a lente do paradigma indiciário que
exporemos no tópico a seguir.

5 O paradigma indiciário

O paradigma indiciário, conforme Carlo Ginzburg (1989), é um modelo
epistemológico que tenta captar a singularidade do objeto de análise a partir da observação de
seus detalhes. Ginzburg, influenciado pelo método morelliano,6 defende a interpretação sobre
os resíduos (pormenores) do objeto que podem ser reveladores de sua particularidade.
Tal interpretação se dá, portanto, sob a forma da abdução, ou seja, de olhar para o
extraordinário como algo que salta como uma pergunta. Como se o extraordinário fosse algo
que tenta investir sobre o que é tomado como ordinário uma tentativa de diálogo, incitando o
investigador a procurar respostas para essa pergunta a partir da formulação de um novo modo
de olhar para o geral. Tem-se, assim, que a abdução parte do particular, que, ao tentar explicase, acaba produzindo novas “verdades” sobre o que antes era comum.
Portanto, no processo abdutivo, o que ilumina os fatos é a hipótese lançada pelo
investigador, visto que este parte “do fato singular, o qual muitas vezes, se apresenta como
enigma, algo inexplicável: neste ponto, o observador postula uma hipótese, ou seja, ele
introduz uma ideia na realidade, perguntando-se se aquela pode ser demonstrada.”
(CAPRETTINI, 1991, p. 156).
Nesse sentido, a hipótese é o fio que delineará a união das pistas e a reconstrução do
objeto.

6

Método desenvolvido pelo italiano Giovanni Morelli que propunha uma nova forma de atribuição de quadros
antigos a partir da observação de seus pormenores; por exemplo, observação das orelhas, dedos, unhas etc, que,
segundo ele, eram menos influenciados pelas características da escola a que o pintor pertencia, sendo, portanto,
mais reveladores das particularidades de cada pintor. Morelli foi o responsável por várias novas atribuições de
obras de arte em alguns dos mais importantes museus europeus de sua época.
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Tendo em vista que o material de nossa análise é a lição de um livro didático, por
conseguinte, um texto produto do modo de enunciação escrito, a hipótese mais coerente para a
busca de pistas é, conforme Corrêa (1997, p. 173), a da dialogia entendida “como propriedade
da linguagem que marca a constituição heterogênea da escrita”.
Desse modo, semelhantemente a Corrêa (1997), tomamos a hipótese dialógica para
efeito de nossa análise e, como ele, também propomos três eixos de diálogo, desta vez
circunscritos no livro didático, os quais procuraremos elucidar na próxima seção:7
a) o diálogo do livro didático com o aluno;
b) o diálogo do livro didático com o professor; e
c) o diálogo do livro didático com o referente.

5.1 O diálogo do livro didático com o aluno

Apesar de o livro didático ser um material a ser utilizado pelo aluno, sabe-se que sua
escolha e sua mediação é feita pelo professor, o que acaba por conferir uma dupla direção de
interlocução ao livro didático, até mesmo por uma questão mercadológica de tentativa de
agradar o professor, haja vista que é através dele que o aluno chegará a comprá-lo. Fato este
que não pode ser ignorado na consideração sobre os interlocutores previstos por esse tipo de
texto.
Essa dupla orientação de interlocução é visível na lição em questão. Ela está
organizada segundo uma sequência didática de textos (verbais e verbo-visuais) e, em seguida,
por perguntas para discussão com os colegas e o professor, o que nos leva a pensar, a priori,
que a unidade é endereçada ao aluno; porém, abre-se uma margem de dúvida quando, ao
observarmos os tópicos e a maneira pela qual eles foram abordados e as sugestões de leitura
presentes no capítulo, pode-se questionar se o público-alvo dos autores não seriam os
professores em vez dos alunos.
Posto isso, concernente à interlocução em primeira instância,8 pode-se afirmar que o
livro didático analisado tem como alvo alunos da primeira série do ensino médio, o que
implica pensar que, de maneira geral, seus interlocutores são adolescentes que estão iniciando

7

A priori, é preciso considerar que o livro didático age como uma terceira voz que se insere na sala de aula,
interferindo no diálogo estabelecido entre professor e aluno sobre o referente.
8
Consideramos, para efeitos desta anális, o aluno como o primeiro interlocutor ou interlocutor em primeira
instância do livro didático, e o professor como segundo interlocutor ou de segunda instância; ambos dividindo,
porém, o papel de destinatários preferenciais.
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o estudo sistemático de literatura como uma disciplina escolar.9 Nota-se, através de vários
enunciados que constroem a lição didática em análise, que o livro didático pressupõe que eles
não são leitores assíduos de literatura, não gostam de literatura e que questionam sua função.
Há indícios desses pressupostos em diversos pontos da lição. Passemos à observação de
alguns deles.
A partir do subtítulo que dá início à lição, “Como gostar de ler”, e do subtítulo que o
segue, “Por que ler?”, é possível inferir que a apresentação da literatura feita no livro didático
parte do objetivo de impor aos alunos a ideia de que a leitura literária é necessária e que todos
devem gostar de ler. É interessante notar que o primeiro subtítulo traz uma ambiguidade
entoacional ‒ ele se constrói sintaticamente como uma pergunta, mas o efeito de sentido que
ele ganha neste lugar de enunciação, e tomando os enunciados que o seguem, é de uma
exemplificação, já que apresenta fatos e relatos de pessoas que sempre gostaram de ler. Na
retórica, o argumento pelo exemplo é um dos recursos para levar o auditório a aderir a uma
tese. Tal tipo de argumentação é muito comum no discurso didático. Nesse sentido, apesar de
apontar para uma matéria jornalística que pretende demonstrar como alguém pode começar a
gostar de ler, essas “dicas” não são apresentadas ‒ o que aparece são apenas os relatos,
incitando os interlocutores, pelo tipo de argumentação, a aderir ao gosto pela leitura.
O título que nomeia a segunda seção, “Por que ler?”, se mostra um pouco
contraditório com o título da lição, “leitura-prazer”, uma vez que os argumentos apresentados
para justificar a importância da leitura literária não estão ligados à ideia da leitura para
fruição, mas à leitura como um instrumento para alcançar conhecimento e acessar as
informações do mundo atual.
São também bastante elucidativas desse diálogo que pretende impor uma visão sobre a
literatura, muito menos do que ouvir os contra-argumentos dos alunos e debater com eles
sobre o assunto, as questões propostas aos alunos (ver 12 em anexo). Observemos a seguir:

1. Você se lembra de algum livro que tenha lido (ou que leram para você) e que o
incentivou a ler outros livros? Escreva um texto curto, semelhante aos que você
leu anteriormente, relatando como foi essa experiência.
2. Seja na escola, seja em casa, seja na biblioteca, você já deve ter lido muitos
textos (e livros). a) Você se lembra de algum texto ou livro cuja releitura lhe
daria prazer novamente? b) Por que você gostaria de relê-lo?

9

Nas séries anteriores ao ensino médio, a literatura é estudada dentro da disciplina de língua portuguesa, só
ganhando o status de uma disciplina específica a partir do ensino médio.
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Apesar de as perguntas iniciais abrirem espaço para uma resposta positiva ou negativa,
as perguntas que as sucedem, tanto em 1 quanto em 2, fecham a possibilidade de uma resposta
negativa, visto que direcionam os alunos a relatar experiências de leitura que tenham lhes
dado prazer. As perguntas prescindem da hipótese de que os alunos podem nunca ter tido uma
experiência prazerosa de leitura. Esse problema é silenciado nas perguntas, embora, seja
possível perceber nos termos em destaque (acima) que o livro didático considera a
possibilidade de que pode haver alunos que nunca leram um livro.
Outra evidência de diálogo com o aluno é o uso da variedade coloquial da linguagem.
Muitos dos relatos apresentados (ex: relato de Heloíxa Seixas (p. 14), de Marcelo Tas (p. 15))
na lição se utilizam da linguagem informal, o que demonstra uma tentativa de tornar o tópico
tratado mais acessível aos alunos dessa faixa etária.

5.2 O diálogo com o professor

Ainda que, como apontado anteriormente, o professor não seja o interlocutor
primordial do livro didático, não há como negar que este preveja a presença daquele e
estabeleça um diálogo, ainda que não claro, porém passível de ser notado. Tal diálogo é
indiciado notadamente no intertexto explícito que a lição faz com alguns autores que são
comumente conhecidos pelos professores. Tanto os relatos das páginas 11 e 12 quanto os das
páginas 14 e 15 são assinados por pessoas que os alunos, nesta etapa de escolarização,
geralmente desconhecem, mas que têm legitimação da sociedade (seja pela profissão, pela
posição social ou status na mídia) para falar sobre leitura literária, sendo, portanto, passíveis
de “agradar” os professores, que são um de seus destinatários preferenciais.
As sugestões de leitura apresentadas no quadro da página 12 ‒ tanto pelo aspecto
temático quanto pelas propriedades estéticas ‒ também vão mais ao encontro dos interesses
dos professores do que ao dos alunos.
Tanto as vozes trazidas pela lição quanto sua própria organização didática procuram
dar o apoio coral que o professor precisa para sustentar o seu ponto de vista, que é também o
ponto de vista que tem legitimidade social.
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5.3 O diálogo com o referente

Como explicitamos anteriormente, o referente (ou o herói conforme Bakhtin e
Voloshinov (1976 [1926]) funciona como uma terceira voz na interação verbal, tendo em
vista que, ao falarmos sobre um determinado tópico, nos inserimos no fluxo dos dizeres sobre
ele com os quais também travamos diálogo no momento da enunciação. Por conseguinte,
aquilo que falamos sobre o tópico não é apenas endereçado ao interlocutor imediato, mas é
também uma réplica a tudo que já ouvimos sobre ele.
Nessa direção, o tópico abordado na lição em análise, a leitura literária, traz consigo
vozes sociais acerca de si que estão impregnadas de julgamento de valor sobre o objeto de
nossa análise, que é a concepção de literariedade presente no livro didático.
Nessa perspectiva, o diálogo do livro didático com o referente parece ser menos o de
apresentar uma concepção sistematizada de literatura, mas de corroborar certas concepções de
literatura que circulam socialmente através da memória discursiva. A seguir exploramos
quatro dessas concepções que acabam por gerar um enaltecimento do texto literário e,
consequentemente, um distanciamento dos alunos em relação a ele.

5.3.1 A literatura como objeto de prazer

A imposição da literatura como objeto de prazer é indiciada, desde o início da lição,
com a tela intitulada “Marguerithe”, de Guy Rose, a qual ilustra uma jovem branca, vestindo
trajes nobres, sentada com um livro nas mãos em posição de leitura. O ambiente retratado a
sua volta (vaso de flores, almofadas, quadro com detalhes suntuosos) reitera o que a expressão
de sua face demonstra estar sentindo no momento da leitura: satisfação, prazer e conforto.
O título da seção que a segue, “Como gostar de ler”, também retoma essa questão de
obter gozo através da literatura,10 bem como o relato de Fernando Meirelles (p. 11), quando
afirma ter lido um livro “sem parar” em dois dias. As expressões que aparecem nos relatos
seguintes ‒ “comecei a adorar aquele livro” (p. 11), “eu adorava aquela história” (p. 12),
“Gosto cada vez mais de ler” (p. 14) e na pergunta 2, letra a (p. 12), acerca de um texto “cuja
releitura lhe daria prazer novamente”, “ao mesmo tempo dá prazer” (p. 15) ‒ também
direcionam para a mesma ideia.
10

Esse dado foi explicitado de forma mais detalhada na seção 5.1.

72

5.3.2 A literatura como produto dos autores canônicos

Está implícita na lição analisada a tentativa do livro didático de reiterar a visão da
literatura como sinônimo do conjunto das obras de autores que foram “consagrados” ou
legitimados, como se a literatura fosse algo já posto. Tal visão é evidente nos enunciados de
alguns dos relatos da página 14:
[1] “O contato com a leitura e com as grandes obras da literatura, nacional e
estrangeira, tem sido uma experiência inesquecível.”
[2] “Há livros fundamentais” (relato de José Nalini)
[3] “desde alta literatura até as mais deliciosas porcarias”
[4] “isso pode acontecer com a mais alta literatura ou com um livro de aventura”

De forma menos nítida, porém igualmente visível, essa visão também pode ser notada
nos intertextos. As obras literárias evidenciadas na lição, tanto sob a forma de menção feita
nos relatos, quanto nas imagens de livros retratadas, são de autores consagrados na literatura
nacional e universal. Note-se a menção de O príncipe e o mendigo, de Mark Twain; As
reinações de Narizinho, de Monteiro Lobato; e a concessão feita pelo livro didático (p. 10)
sobre a possibilidade de obras como a série Harry Potter e O código da Vinci (vistas com
maus olhos pelos apreciadores da “alta literatura”) serem uma “boa porta de entrada para a
leitura”. Em ambos fica patente uma elitização da literatura que leva à concepção de que
somente os textos de certos autores são literários e podem ser considerados realmente leitura,
corroborando um distanciamento entre escola e literatura.
O conceito de Bakhtin e Voloshinov (1976 [1926]) sobre o julgamento de valor e o
apoio coral podem lançar luz sobre esse tópico, na medida em que compreendem que, se essa
legitimidade é produto da sociedade, cabe refletir sobre como as relações de poder são, na
maioria das vezes, mais determinantes para a delimitação de uma área do conhecimento do
que as propriedades inerentes a ela.11

5.3.3 A literatura como forma de aprimoramento pessoal e cultural

Há ainda indícios da concepção de literatura como recurso ou ferramenta através da
qual os sujeitos podem aprimorar-se em relação tanto à individualidade quanto à aquisição de
11

A discussão feita por Foucault (1970) em A ordem do discurso sobre as restrições do discurso também vão
nessa direção.
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informações, levando ao “enriquecimento cultural”. Exemplos dessa ideia podem ser
verificados nos excertos a seguir, retirados da página 15:
[1] “como uma busca espiritual, nunca por obrigação”
[2] “os livros são parte da minha formação artística e humanística”
[3] “sua existência será mais pobre por causa da falta de leitura”
[4] “Um livro amigo é aquele que nos enriquece”
[5] “Um livro amigo é aquele que [...] contribuir para a formação de nossa
concepção de mundo”

Conforme essa concepção de literatura, a subjetividade imanente do texto literário, que
estabelece um diálogo com a subjetividade dos sujeitos leitores, é percebida como um modo
individualizante, único, perdendo de vista que esta não está no texto em si, mas no presumido,
sendo, portanto, não individual, mas social.
O que parece íntimo e peculiar no texto literário, que mexe com nossas emoções, não é
totalmente único, nem é o resultado de um eu singular, pois essa aparente singularidade só
pode ser percebida porque, de alguma maneira, ela é social, ou seja, é compartilhada por
outros sujeitos. Nessa perspectiva, a literatura como forma de aprimoramento pessoal e
cultural é sempre em relação a um julgamento de valor social, e não um desenvolvimento que
toma como contraponto a experiência individual do sujeito em relação a si mesmo, isto é, uma
literatura como instrumento.
A concepção a seguir também vai em direção a essa incompreensão.

5.3.4 A literatura como espaço das emoções, portanto mais ligada ao feminino

Sobre essa concepção, os textos não verbais são bastante reveladores. Das três
imagens de leitor que aparecem na unidade, todas são representadas por mulheres, o que
remete a uma identificação da literatura como destinada especialmente ao público feminino.
Há, ainda, indícios dessa ideia nos relatos apresentados na lição. Dos seis relatos
apresentados nessa seção, o que claramente faz a ligação entre literatura e emoção é assinado
por uma mulher (depoimento da escritora Heloisa Seixas, p.14).
Ainda, dos três textos da seção “Entre textos e palavras” (p.13-14) que são
apresentados pelo livro didático com o objetivo de levar o aluno a inferir o conceito de
literatura, o texto 3 (Anzol) é o que faz essa aproximação entre literatura e emoção tanto pela
temática retratada (o amor), quanto pela forma (poema) também é assinado por uma mulher.
Já os outros dois textos dessa seção, assinados por homens, mantêm distanciamento do
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aspecto sentimental e pessoal tanto pelo caráter estético (o primeiro texto é informativo e não
literário), quanto pela temática (o texto de Neruda, embora literário, tematiza o próprio fazer
poético, sendo, portanto, menos ligado ao universo íntimo).

6 Considerações finais

Nota-se, portanto, que tanto uma abordagem não sociológica da literatura quanto a
visão sociológica, que vê o social como uma força externa que constrange o literário, têm
alimentado concepções de literatura que têm deturpado o seu ensino na escola através da
cristalização de “pré-conceitos” sobre essa disciplina, bem como do distanciamento entre o
texto literário, os alunos e os professores.
Nosso ponto de vista é o de que a literatura é uma arte constituída através de
enunciados concretos; portanto, é construída através do verbal (as palavras) e o extraverbal.
Sendo assim, sua singularidade enquanto objeto artístico não pode ser determinada apenas por
suas características imanentes, mas deve ser entendida como um produto social impregnado
de julgamentos de valor presumidos em sua constituição.
Embora para muitos críticos literários isso possa parecer reduzir a literatura a um bem
de consumo, não é possível negar que nela estejam presentes tais determinações, uma vez que
é um bem simbólico que tem passado por um processo de reestruturação que inevitavelmente
tem ligação com fatores econômicos e políticos (CANCLINI, 1997).
Nesse sentido, a concepção de literariedade que nos parece mais coerente com uma
perspectiva dialógica da linguagem é a que a entende como uma réplica; portanto, como
produto da interação verbal entre os três participantes do discurso ao longo da história. Assim,
o que hoje se entende por literariedade não exclui nenhuma das concepções explicitadas no
início deste texto, mas ao replicar o “já dito” sobre o tema, retoma ‒ de alguma maneira, seja
negando, seja confirmando ‒ uma, algumas ou todas elas.
Ainda é importante ressaltar que os enunciados artísticos vão diferenciar-se dos
demais enunciados na medida em que, ao mesmo tempo em que, pela réplica, instauram um
novo dizer sobre este campo de estudo, também conseguem corresponder, de forma eficiente,
a todas as petições sociais em torno de sua natureza.
Recebido em junho de 2015.
Aprovado em dezembro de 2015.
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The literariness notion in a textbook: contributions of concrete statement concept of Bakhtin and
Voloshinov
Abstract
Literary theory studies show that dissent on the concept of literature and its functions are many. Thus, we will
seek, in this work, to demonstrate the contribution that the concept of concrete statement developed by Bakhtin
and Voloshinov (1926) in their text Discourse in life and discourse in art bring to this reflection and to the
literary concepts implemented in a collection of language and literature high school textbooks. We will also
reiterate and demonstrate why the idea of an immanent sociological approach to the literary text seems
Productive.
Keywords: Literariness. Textbook. Concrete statement. Schooling.
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Figura 1 – Página 10

Fonte: CEREJA; MAGALHÃES, 2010.

Figura 2 – Página 11
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Fonte: CEREJA; MAGALHÃES, 2010.
Figura 3 – Página 12

Fonte: CEREJA; MAGALHÃES, 2010.

Figura 4 – Página 13
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Fonte: CEREJA; MAGALHÃES, 2010.
Figura 5 – Página 14

Fonte: CEREJA; MAGALHÃES, 2010.

Figura 6 – Página 15
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Fonte: CEREJA; MAGALHÃES, 2010.

