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RESUMO: Partimos do pressuposto de Cosson (2012) de que através da prática tanto da 

leitura quanto da escrita de textos literários se tem um desvelar das arbitrariedades dos 

discursos mais que padronizados e uma apropriação da linguagem.  

 Nesse sentido, propomos discussões sobre a inserção de textos literários de 

jovens escritores nas aulas de literatura, sendo o trabalho com os respectivos textos 

retomados, em diálogo, nas de produção textual. Para tal, elegemos “Por encomenda: 

contos e outras histórias” (BRASIL, 2012), escrito, na época, por alunos do Ensino 

Médio, orientados pela professora organizadora. O livro convida a refletir sobre leituras 

e escritas de estudantes.  
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As discussões sobre a literatura na escola têm avançado (COLOMER, 2007). 

Entretanto, ainda predominam aulas tradicionais. Nesse debate, estão envolvidas 

questões curriculares e políticas, como exames e avaliações externas. 

 No setor particular, são perseguidos os primeiros lugares no ranking para o 

marketing da escola. Na rede pública, a elevação das notas resulta em mais verbas para 

Secretarias de Educação e esporádicos bônus salariais para professores de uma rede que 

caminha para a meritocracia. Assim, impera a aula tradicional como um caminho seguro 

para o “bom” desempenho dos alunos nas avaliações dentro e, principalmente, fora da 

escola.  

Como agregar a exigência institucional a um trabalho que traga para a aula 

novas experiências e diálogos? 

 Na tentativa de contribuir para tal, partimos do pressuposto de Cosson (2012) de 

que através da prática tanto da leitura quanto da escrita de textos literários se tem um 

desvelar das arbitrariedades dos discursos mais que padronizados e uma apropriação da 

linguagem.  

 Nesse sentido, propomos discussões sobre a inserção de textos literários de 



 

jovens escritores nas aulas de literatura, sendo o trabalho com os respectivos textos 

retomados, em diálogo, nas de produção textual. Para tal, são alguns discursos sobre o 

ato de escrever nosso ponto de partida, uma vez que “a palavra é expressiva, mas essa 

expressão, reiteramos, não pertence à própria palavra: ela nasce no ponto de contato da 

palavra com a realidade concreta e nas condições de uma situação real, contato esse que 

é realizado pelo enunciado individual” (BAKHTIN, 2011, p. 294). Nesse sentido, “ a 

palavra atua como expressão de certa posição valorativa do homem individual (de 

alguém dotado de autoridade, do escritor, cientista, pai, mãe, amigo, mestre, etc.) como 

abreviatura do enunciado” (idem). 

Essa percepção da escrita como “contato da palavra com a realidade concreta” 

não é facilmente percebida ou trabalhada durante o processo de ensino da escrita. 

Assim, diversas barreiras não só linguísticas, mas também sociais, que permeiam o ato 

de escrever (ou produzir algo), ganham, muitas vezes, um único argumento ou 

explicação: “não tenho ‘inspiração’”, que por vezes ouvimos traduzido também como 

“não sou capaz de escrever um texto bom”. Diante dessa questão, recorrerei às ideias 

bakhtinianas para refletir sobre uma das frases mais presentes no momento das 

atividades de produção textual, independente do grau de maturidade ou classe social dos 

escritores. Aproveito a seguir para usá-la (a frase) duplamente: citá-la e apresentá-la 

como subtítulo das reflexões a seguir. 

 “Estou sem ‘inspiração’ para escrever.” 

A frase citada reflete um pouco do imaginário que envolve o processo de 

produção artística e também perpassa o da escrita, mesmo aquela que tem uma função 

escolar, vista pelo aluno/escritor como algo “só para o professor ler”. Assim, foquemos 

agora nela: a “inspiração”. 

Quantos de nós, ao nos deparamos com o desafio de produzir um texto, já não 

nos pegamos pensando que para tal pessoa ou reconhecido escritor foi ou é mais fácil 

escrever? Afinal, “este parece ter mais ou muita inspiração”. 

Para essa cena, trago a própria definição de Bakhtin de “inspiração” poética, 

presente em Arte e Responsabilidade. Esse norte teórico nos ajudará a compreender o 

ato de escrever e suas tão desejadas “inspirações”, muitas vezes vista como se fossem 



 

um tipo de dádiva divina, que faz daqueles, que através da escrita nos encantam ou 

“transformam” de alguma forma, seres especiais, dotados de um “dom”, alguém com 

um intelecto e sensibilidade mais aguçados, mais inteligentes?, que a maioria dos 

mortais.  

A ideia de “inspiração” está ainda tão presente em nosso imaginário que “Estou 

sem inspiração.” passa a ser uma justificativa em diversas situações em que um autor 

tenta explicar o fato de não estar conseguindo iniciar, dar andamento ou finalizar 

satisfatoriamente sua produção, embora tal argumento apareça mais constantemente no 

início. Porém, aqui, não me atenho àquele “silêncio” perturbador dos momentos iniciais 

da escrita, sobre o qual Orlandi e Barreto nos ajudam a compreender, já que “falar em 

linguagem implica falar do silêncio”, pois ele está presente na “(...) dificuldade de se 

começar um texto: enfrentar o universo dos sentidos (...)” (BARRETO, 2002, p. 27). 

“Curioso” ainda é que a ideia da “falta de inspiração” não se aplica somente a 

situações de produção artística. Em momentos de escritas acadêmicas ou puramente 

cotidianas, como uma carta de solicitação, de reclamação ou uma mensagem de 

parabéns para um amigo especial, o “invocar” a inspiração é por vezes parte do 

processo. Vejamos o que Bakhtin nos deixou de definição sobre “inspiração”, essa 

direcionada tanto ao poeta quanto ao homem da vida: 

 

O poeta deve compreender que a sua poesia tem culpa pela prosa 

trivial da vida, e é bom que o homem da vida saiba que a sua falta de 

exigência e a falta de seriedade de suas questões vitais respondem 

pela esterilidade da arte. O indivíduo deve tornar-se inteiramente 

responsável: todos os momentos devem não só estar lado a lado na 

série temporal de sua vida, mas também penetrar uns nos outros na 

unidade da culpa e da responsabilidade. 

E nada de citar a ‘inspiração’ para justificar a irresponsabilidade. A 

inspiração que ignora a vida e é ela mesma ignorada pela vida não é 

inspiração, mas obsessão. [...] Arte e vida não são a mesma coisa, 

mas devem tornar-se algo singular em mim. Na minha unidade da 

minha responsabilidade. (BAKHTIN, 2011, p. XXXIV). (Grifos 

meus) 

 

Falando tanto sobre a responsabilidade do artista quanto a do homem nos seus 

processos de “produção” da vida comum, “real”, Bakhtin nos ajuda a desmistificar a 



 

figura do artista e sua “inspiração” ao relacionar vida e arte como diferentes, mas 

entrelaçadas pela responsabilidade sobre aquilo que se produz. 

Dessa forma, podemos perceber melhor também o escritor engajado, ou o em 

processo de formação, como alguém que tem na vida sua “inspiração” e não em um 

“poder quase sobrenatural” que é possuído somente por alguns. 

“Inspiração” essa, presente no imaginário social, que “por ser um pouco divina” 

respalda, de certa forma, o pensamento de que não consigo escrever porque não sou 

dotado de “inspiração”. E, dessa forma, muito se acalenta a frustração ou se justifica a 

dificuldade que engloba todos os “diálogos”, “discursos” e “práticas sociais” que 

também estão no processo da escrita. 

Essa questão da “inspiração”, pautada na concepção de Bakhtin, nos ajuda, 

mesmo que embrionariamente, a entender o que venha ser “texto dos alunos”, pois, já 

tendo tentado desmistificar a relação “escrita e dom”, é possível avançar para a tentativa 

de mostrar a relação que há também entre escrita, realidade e responsabilidades. 

“Inspirada” nessa discussão bakhtiniana, objetivo situar problemáticas e desafios 

que envolvem as questões aqui propostas e enfrentadas pela maioria dos professores de 

escolas públicas, já que, na prática discursiva, cotidiano e ideologias nunca se separam 

(BAKHTIN, 1992). 

Nesse sentido, precisamos deixar para trás a ideia “ingênua”, adjetivo usado por 

Bakhtin e retomado por João Wanderley Geraldi em Portos de Passagem, quando 

ambos tratam da temática da escrita e seu processo, sobre o que consideramos “texto do 

aluno” e relacioná-lo também às questões que envolvem relações sociais, de ideologias, 

do discurso verbal, da comunicabilidade e da criação e, inclusive, da própria visão de 

mundo do aluno. 

Sob tal ponto de vista, observamos que ao fazer a relação do “discurso verbal” 

com a “criatividade”, Bakhtin nos aponta para o fato de que “o discurso verbal é o 

esqueleto que só toma forma viva no processo da percepção criativa, consequentemente, 

só no processo da comunicação social viva” (BAKHTIN, s/d, p. 12). Dessa forma, não 

podemos entender os “textos dos alunos” como algo “descolado” das questões e 

contextos sociais nos quais estão mergulhados. 



 

 Outra necessidade de relacionar o que chamo de “texto dos alunos” também às 

estruturas sociais ocorre pelo fato desse objeto de pesquisa ser, por vezes, usado para 

culpabilizar pelos “fracassos escolares” ou “textuais” “aqueles que fazem no seu dia a 

dia da sala de aula a educação linguística possível no interior de um sistema escolar 

falido numa nação de explorados em benefício de uma minoria” (GERALDI, 2003, p. 

XXIX). Assim, ler ou analisar um “texto produzido por um aluno”, em uma aula de 

produção textual, é iniciarmos mais um diálogo com as diversas concepções ideológicas 

existentes na sociedade na qual estamos temporal e espacialmente inseridos, já que “o 

emprego das palavras na comunicação discursiva viva sempre é de índole individual-

contextual” (BAKHTIN, 2011, p. 294). 

Se situar o contexto faz-se obrigatório para que entendamos os muitos porquês 

de um texto e sua forma ou resultado de “criação”, os “textos dos alunos” do Ensino 

Médio da Escola Pública do Rio de Janeiro têm muito a revelar. Porém, mais do que 

apresentá-los como sendo de classes populares, e com isso correr o risco de ficar nos 

prendendo a expectativas “presumidas”, termo bakhtiniano, como, por exemplo, aqueles 

que não conseguiram se superar ou aprender, mesmo tendo acesso à escola (SOARES, 

1988), é necessário entender o universo discursivo dos mesmos.  

A partir desse ponto da discussão, chamo de “texto do aluno” todo emaranhado 

de palavras, frases, parágrafos, ideologias e contextos no qual aquele sujeito-escritor 

está imerso até o momento daquela escrita, sendo toda a sociedade e sua estrutura de 

culturas, conflitos e poderes também vozes presentes na produção discursiva daquele 

aluno, aqui tendo como recorte a leitura e produção escrita. Assim tiramos dele a 

responsabilidade única por aquilo que escreve, como acontece em todo o processo de 

“criação verbal”. 

Não ter um olhar ingênuo sobre essas questões que entrelaçam as estruturas 

sociais e de poder, a semântica e as ideologias e textos permite uma discussão sobre a 

produção textual no contexto escolar, mas também social, já que fazendo minhas 

algumas palavras de João Wanderley Geraldi: 

 
Considero a produção de textos (orais e escritos) como ponto de 

partida (e ponto de chegada) de todo o processo de ensino 



 

aprendizagem da língua. E isto não apenas por inspiração ideológica 

de devolução do direito à palavra às classes desprivilegiadas, para 

delas ouvirmos a história, contida e não contada, da grande maioria 

que hoje ocupa os bancos escolares. (GERALDI, 2003, p. 135). 

 Embora quem trabalhe com o ensino de Línguas, de Literatura e de Produção 

Textual entenda que os textos que recebe de seus alunos não são resultado unicamente 

da criatividade, não é raro leituras desses pautada em juízos de valor, que beiram, 

muitas vezes, o preconceito de classe. Ação essa que revela que o leitor faz parte do 

“auditório social” definido por Bakhtin, e, como tal, mergulha na dimensão social dos 

textos que chegam até suas mãos. Nesse caso, escritor e leitor estarão imersos “no dito”, 

no “não dito”, no cotidiano da escola, na sociedade. 

 Entretanto, proponho que sigamos pelas entrelinhas não só linguísticas, mas 

também ideológicas e hegemônicas dos textos produzidos pelos alunos, uma vez que “a 

palavra é o fenômeno ideológico por excelência” (BAKHTIN, 1992, p. 36).  

Nesse sentido, a ideia de que estamos criando “nosso”, e só nosso, “texto” na 

aula de produção textual leva a afirmações ideológicas, a ponto de influenciar também a 

forma como são elaboradas provas de processos seletivos de escolas, universidades e até 

exames como o ENEM (Exame Nacional do Ensino Médio), que descartam qualquer 

diferenciação nos critérios de correção, o que reconhecemos que seria muito 

complicado. Entretanto, no processo de formação do estudante, tal postura tem 

desconsiderado questões importantes para a melhoria do ensino no dia a dia. 

As avaliações institucionais interferem direta e indiretamente nas aulas já que 

grande parte das escolas enquadra o ensino da escrita e leituras realizadas nos modelos 

exigidos nesses exames, bem como são diversos os professores que trabalham guiados 

essencialmente por tal perspectiva. 

Não estamos aqui defendendo que tal trabalho não seja desenvolvido, mas ele 

pode ser realizado não só em paralelo como priorizando o efetivo desenvolvimento da 

formação discursiva do estudante. Entretanto, como já abordado, essas práticas didático-

pedagógicas motivam a repetição desenfreada de modelos de escritas e, 

consequentemente, leituras que são pautadas na paráfrase ou na historiografia literária. 

Relacionadas também ao IDEB e PISA, por exemplo, uma vez que tais avaliações 



 

possuem a leitura e o domínio gramatical como expoente fundamental de medição de 

notas e rankings, tão disputados pelo cenário político de investimentos, verbas e 

discursos democráticos que fomentam e assumem importância central nas formulações 

de estratégias didáticas e de seus modelos de aferimento.        

 Tendo apresentado não uma definição específica sob o viés da escrita dos 

alunos, até para não correr o risco de ser simplista, em função da complexidade das 

questões que envolvem a produção verbal, objetivamos trazer a ideia de que é no 

“auditório social” (Bakhtin), na interação, na “circularidade” dos “discursos interior e 

exterior”, na “articulação” das vozes sociais, das políticas, da educação brasileira que os 

“textos dos alunos”, a leitura canônica e a literatura de jovens escritores, já que “todos 

os produtos da criatividade humana nascem na e para a sociedade humana” (BAKHTIN, 

s/d, p. 02), não deveria estar descolada das práticas escolares. 

Para tal condução, sigamos por algumas das linhas de “Por encomenda: contos e 

outras histórias” (BRASIL, 2012), livro escrito, na época, por sete alunos do Ensino 

Médio, de 15 a 17 anos, orientados pela professora e organizadora, Janaina Brasil, fruto 

de oficinas de criação, pautadas em leituras e debates de textos teóricos e literários.  

A obra é um convite à reflexão sobre a literatura e as escritas de estudantes, 

como, por exemplo, as da jovem autora que assim se apresenta: “Até hoje aprendi três 

coisas: a falar sem rodeios e desamparos, aos gritos e sussurros; a ler, para desfolhar 

todos os acordes do mundo; e a escrever, existindo num espetáculo por vezes solitário e 

que encontra redenção nos leitores” (p. 17). E completa: “protagonizar a literatura é essa 

existência incoerente, prazerosa, desmedida. Cá estou, uma Ananda que estuda Ciências 

Sociais, piauiense e cheia de histórias travadas em contos” (idem).   

 Nesse sentido, falar em escrita é, inevitavelmente, ter em mente a imagem de um 

autor. Porém, o que é um autor?  

Essa pergunta foi usada para dar título a um dos livros de Foucault (1992), que 

nos convida a reflexões sobre o tema através dos caminhos da história, das ciências, de 

questões sociais, dos discursos e da literatura.  

Com uma proposta de entendimento e debate sobre as funções do autor, 

características e expectativas relacionadas a essa figura, que muitas vezes tem sua 



 

imagem confundida com alguém dotado de um poder, para muitos, quase sobrenatural, 

Foucault nos permite descortinar a ordem discursiva (2000) que envolve o universo da 

escrita e os discursos sobre ela, o que pode ser conferido no seguinte trecho:  

 

[...] a função autor está ligada ao sistema jurídico e institucional que 

encerra, determina, articula o universo dos discursos; não se exerce 

uniformemente e da mesma maneira sobre todos os discursos, em 

todas as épocas em todas as formas da civilização; não se define pela 

atribuição espontânea de um discurso ao seu produtor, mas através de 

uma série de operações específicas e complexas; não reenvia pura e 

simplesmente para um indivíduo real, podendo dar lugar a vários 

“eus”, em simultâneo, a várias posições-sujeitos que classes diferentes 

de indivíduos podem ocupar (FOUCAULT, 1992, p. 56-57).   

 

 Essa complexidade relacionada ao assunto, que Foucault atribui aos sujeitos, 

suas posições, seus “eus” e a relação escrita/instituição, transforma-se em uma grande 

problemática e desafio quando pensada no universo escolar. Isso ocorre porque mesmo 

estando tal debate tão presente em aulas das Faculdades de Letras, o tema autoria e seus 

desdobramentos raramente são abordados nas salas de aula da educação básica, 

reproduzindo a mesma ausência das discussões nos ensinamentos propostos pelos livros 

didáticos, programas, currículos e discursos pedagógicos sobre a produção textual 

escolar.  

É necessário destacar, no presente momento, que não estamos aqui atribuindo à 

escola o papel de formar escritores. Dito isso, voltemos, então, nossa atenção para esse 

espaço que ocupa muitas vezes um lugar de destaque no imaginário sobre o “ensino” da 

escrita e da leitura: a escola.  

Para Orlandi (2012), a ideia de autor está relacionada ao papel social da escrita, 

na relação com a linguagem, podendo dar-se diante da instituição-escola ou fora dela. 

Nessa linha de pensamento, para a autora, é “uma importante atividade pedagógica na 

escola, em relação ao universo da escrita: responder a essa questão – o que é ser autor – 

é atuar no que se define a passagem da função de sujeito-enunciador para sujeito-autor” 

(ORLANDI, 2012, p. 106). Nesse sentido, trago como caminho condutor de reflexões a 

leitura do texto a seguir, cujo objetivo apresentar algumas noções sobre autor que 

circulam na escola.  



 

O diferencial desse texto se dá pelo fato de ter sido escrito por um jovem 

escritor. Fernando Ananias possuía 17 anos na época em que escreveu A sede, e outros 

três contos do mesmo livro, e era, então, ainda aluno do Ensino Médio.  

    

A sede 

Eu salvo vida. De segunda a sábado observo criancinhas desfilarem suas cândidas figuras aos 

descerem a pequena escada que leva à piscina. [...] 

É um trabalho tranquilo. Muito tranquilo. Raramente o professor se distrai e alguma criança se 

afoga. [...] 

Hoje é o dia mais cheio da semana. [...] É uma quarta-feira de sol escaldante [...] É melhor 

deixar calada a intenção. 

[...] Até que o ouvir do último sino anunciou que já era hora. Os pequeninos saíram da piscina, 

levando as cores que me despertavam. O professor, aliviado pelo fim de mais um dia daquele 

trabalho insosso, partiu atrás distraído pela própria exaustão, se esquecendo de fazer a checagem 

rotineira. 

Seria agora. No meio da multidão uma menina voltava, com a expressão de alguém que procura 

um objeto perdido. Sentou na borda, com os olhos atentos a investigar a água. O vermelho do 

maiô refletia, tremulando como a chama da vela diante do sopro do vento. Meu instinto sorria, 

era a minha cor preferida. 

Aproximei-me e perguntei se precisava de algo, fez um gesto afirmativo e me deu a mão para 

que eu levantasse. Seus olhos infantis me penetraram, dizendo quão plenamente ela confiava em 

mim. Era melhor que fosse assim.  

Sem deixar tempo para gestos desastrados ou fugas, pus minhas mãos sobre a sua boca, com um 

braço envolvi seu pescoço e arremessei-a na água. Contemplei por um momento sua figura 

vibrando por baixo do azul. Cada mínima partícula do meu corpo sacolejava, e uma febre corria, 

me encerrando em um incêndio. 

Pulei, a água me acolhia. Uni as duas mãos em volta do frágil pescoço, pressionei os dedos de 

sua carne fria, os olhos orbitavam, nariz expelindo sangue, boca esbranquiçada, eu sentindo um 

sabor, mais sabor, agora, já. 

O sangue era dois raios rubros rasgando a densidade. Delícia, morte, delícia. O sabor do 

finalmente me embebedava. Estava sentindo, enfim, o gosto que mataria, naquele dia, a minha 

sede (BRASIL, 2012, p. 43-44). 

 

Nos debates sobre o texto, foram inevitáveis as críticas ao autor como sendo 

alguém que “era um doente”, já que “deveria ser um psicopata”. A partir desse 

momento, um universo de leituras não canônicas surgiu como exemplo. As sagas 

ganhavam destaques, assim como o desdenhar a leitura do outros. Estava claro que boa 

parte daqueles estudantes se encontrava envolvida com a leitura, mas não aquelas 

indicadas nas escolas. Questões sobre a estética literária surgiram permeadas às análises 

do texto em questão e às leituras pessoais. O estranhamento provocado pela referida 



 

narrativa foi debatido e reconhecido como efeito motivador para leituras futuras, bem 

como o impacto em produções textuais que fossem solicitados posteriormente.    

E quanto ao autor de A sede? Das respostas surgiu, para a grande maioria deles, 

um autor “velho” ou “um senhor não muito velho”, “de cabelos de lado e brancos”, “um 

homem com experiência de vida”, “baixo, gordo, cabelo grisalho”, predominou o “em 

torno dos 50 anos”, mesmo com alguns respondendo “uns 35 anos”, mas acrescentando 

a ideia de “ser alguém de idade”, ou, ainda, “um senhor de aproximadamente 40 anos, 

que seja formado em Letras e já tem alguns livros publicados e meio psicopata”.  

A parte do psicopata foi quase unânime, revelando a necessidade de se construir 

com a maioria a noção de processo de escrita, a noção de autoria, intertextualidade, 

leituras, sentidos e criatividade, ou seja, o processo de construção literária e sentidos da 

leitura. Vale ressaltar que nenhum dos alunos apresentou a possibilidade do autor ser 

um jovem da idade. 

Quando revelada a real idade do autor de A sede, houve um grande impacto. A 

tal ponto de questionarem se era verdade ou não. Quando confirmado ser de alguém de 

17 anos a autoria daquele conto, o espanto e admiração ficaram explícitos. Adjetivos 

dos mais variados tipos foram atribuídos ao jovem autor, que virou ponto de referência 

da turma sobre quebra de expectativa do leitor. 

As experiências que se seguiram a partir da proposta de trabalho iniciada com o 

texto A sede estão problematizadas à luz dos conceitos e referenciais teórico-

metodológicos assumidos, já que para que seja possível construir autores a partir dos 

bancos escolares é preciso também entender e discutir o que se entende por autoria, as 

autoridades literárias e escolares e seus autoritarismos travestidos de “objetivos em 

formar o bom aluno”. Nesse sentido, um conceito que precisa ser problematizado é o da 

“autoria”.  

Assumimos, então, como entendimento de autoria, no contexto escolar, os 

pressupostos de Castro (2008), que nos ajuda a deixar clara a diferença também entre 

autor e produtor de texto (escolar), bem como um olhar para as diferenças entre “autor” 

e “sujeito”, pois tais ideias refletem de maneira direta na forma como a escola estrutura 

seu currículo e dita práticas docentes. 



 

O autor (reconhecido socialmente como tal) tem em si um glamour social, um 

olhar atento para seus textos e adesão do pacto do leitor mais facilmente. Ele é a 

autoridade e não o seu leitor. Já na escola, o sujeito que fará uma produção textual, além 

de fazê-lo sob condições inadequadas, tem sua figura relacionada à do autor 

essencialmente no último dos 3 traços que Castro (2008) considera para definir 

“autoria” (p. 03) como uma condição de produção de textos.  

A primeira delas é a motivação para escrever, seja espontânea ou motivada; a 

segunda refere-se à liberdade sobre as decisões dos caminhos do texto, ainda que diante 

de orientações; e a terceira faz referência ao fato do autor assumir publicamente seu 

texto e, ainda, responsabilizar-se por ele diante da sociedade. 

Em quase todas as entrevistas feitas com escritores consagrados, temos a 

pergunta do entrevistador sobre “como se tornar escritor?” A resposta, na grande 

maioria das vezes, se inicia da mesma forma: “Lendo muito...”  

É inegável o papel da leitura na vida e na construção do processo criativo de um 

escritor. Entretanto, o senso comum alimenta a ideia de que quem lê muito 

automaticamente escreve “bem”. Entretanto, quando a escola promove a prática de 

leitura é pela via da imposição (cobrando resumos dos livros) ou do estímulo? Há 

diálogos com os alunos sobre as suas histórias de leituras e preferências ou dá-se como 

única opção os cânones, que, por sinal, são os mesmo que compõem as provas das 

escolas e as de avaliações externas? 

O trabalho com a leitura de jovens escritores no cotidiano escolar não é a 

salvação para resolvermos as inúmeras problemáticas que envolvem o tema da leitura e 

da escrita escolar. Porém, pode revelar-se como espaço de diálogo entre o cânone, 

jovens escritores, teorias literárias, novos sentidos, processos de escritas, 

silenciamentos, escola, sociedade e leituras que vão além da historiografia literária.    
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