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Resumo:  Este artigo analisará o caminho percorrido pelo Estado brasileiro na elaboração das
diretrizes para o ensino de literatura na Educação Básica, com o objetivo de problematizar seu
diálogo com os projetos de sociedade que tivemos a partir da segunda metade do século XX.
Nele  discutiremos  as  seguintes  questões:  qual  é  a  noção  de  Estado  que  tomamos  como
perspectiva?  Em sequência,  qual  é  ou  quais  foram os  projetos  de  sociedade  que  o  Estado
brasileiro desenvolveu em sua história recente? E por último, qual seria o papel do ensino de
literatura na formação do projeto de sociedade que temos?
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Este artigo analisará o caminho percorrido pelo Estado brasileiro na elaboração

das  diretrizes  para  o  ensino  de  literatura  na  Educação  Básica  com  o  objetivo  de

problematizar seu diálogo com os projetos de sociedade que tivemos a partir da segunda

metade do século XX. Ainda que seja uma noção hoje ultrapassada, por anos a literatura

foi  considerada  um instrumento  didático  que  “formaria”  cidadãos  e  os  ensinaria  a

compreender sua função social, sendo assim refletir sobre como seu ensino foi norteado

ao longo da história  recente do país  é  um exercício analítico para compreendermos

como o  projeto  político  dos  últimos  anos  obteve  ferramentas  para  sua  viabilização

também  através  do  currículo,  especificamente,  o  de  literatura.  Para  isso,  algumas

perguntas norteadoras guiarão a reflexão:

1) Qual é a noção de Estado que tomamos como perspectiva neste artigo?
2) Qual  é  a  compreensão  de  sociedade  que  o  Estado  brasileiro  vem

desenvolvendo em sua história recente (desde a abertura política em 1979 até

os dias de hoje)?
3) Qual seria, então, o papel do ensino de literatura na formação do cidadão que

compõe a sociedade que se quer para a manutenção deste Estado? 

A extensão teórica discursiva para o tratamento de questões que estruturam a

sociedade é imensurável. Sendo assim, faz-se indispensável escolhas políticas por parte

dos estudiosos para que suas reflexões coadunem com aquilo que buscam discutir. A

noção de Estado que aqui abordaremos o compreende não apenas como uma estrutura

que ultrapassa a individualidade e a coletividade para arbitrar as regras e normas que

1 Doutoranda e Mestra em Literatura  (UnB), professora da Secretaria do Estado de Educação do Distrito 
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estruturam a sociedade, como é fortemente disseminado na literatura básica acerca do

termo. Para a discussão aqui empreendida, será importante lermos nas entrelinhas das

relações  de  poder  em jogo  na  sociedade  para  que  possamos  compreender  como as

diferentes forças e interesses agem na construção da sociedade que compartilhamos.

O  teórico  italiano  Antonio  Gramsci  entendia  o  Estado  numa  perspectiva

ampliada, para ele não tratava-se apenas de:

Uma  sociedade  política  (ou  ditadura,  ou  aparelho  coercitivo,  para
moldar a massa popular segundo o tipo de produção e a economia a um
dado momento), mas como um equilíbrio da sociedade política com a
sociedade  civil (ou  hegemonia  de  um  grupo  social  sobre  toda  a
sociedade  nacional,  exercida  através  de  organizações  ditas  privadas,
como a igreja, os sindicatos, as escolas etc.). (grifo meu) (Carta a Tania,
7-9-1931; Cartas, vol. 2, p.84)2.

A compreensão do Estado como uma instituição que se estabelece a partir dos interesses

e contribuições ideológicas não apenas daqueles que estão em seu interior (a sociedade

política),  própria  e  formalmente,  conduzindo-o  é  propícia  para  lançarmos  um olhar

estratégico aos aparelhos estatais como a escola, a igreja, os sindicatos e também dos

organismos privados e analisarmos sua contribuição para a manutenção do Estado e da

sociedade. Para Gramsci, por Estado deve-se entender além do aparelho de governo,

como também o aparelho “privado” de hegemonia ou sociedade civil, como percebemos

em um trecho retirado do artigo “A construção da democracia pós-ditadura militar”, de

Maria Ciavatta (2002), então: 

[...]  à  função  jurídico-militar  do  Estado  é  acrescida  uma  ação  “persuasivo-
educativa capaz de fazer  com que os  interesses,  os  objetivos,  os  valores  de
classe  ou  fração  de  classe  que  detém  o  poder  adquiram  o  caráter  de
universalidade “aparecendo” como interesses, concepções, objetivos e valores
de toda a sociedade. (CIAVATTA, 2002, p. 94)

Isso  é  crucial  quando  pensamos  na  conjuntura  do  Estado  brasileiro,  como

também na sua formação histórica,  pois  os  interesses  do aparelho  privado – a  elite

econômica – sempre nortearam e moldaram as ações políticas e a noção de sociedade

empreendida desde os primeiros passos do Estado brasileiro. 

Sobre essa característica no Brasil, Carlos Nelson Coutinho (2006) dialoga com

a noção gramsciana de sociedade oriental (relação fortemente desequilibrada entre o

2Trecho retirado de: COUTINHO, Carlos Nelson (org). O leitor de Gramsci: escritos escolhidos 1916-
1935. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2011.
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Estado e a sociedade civil, sendo essa última organizacionalmente primitiva) e ocidental

(relação equilibrada  entre  Estado e  sociedade civil)  para refletir  sobre  como se deu

nossa  gênese  estatal.  No  artigo  “O  Estado  brasileiro:  gênese,  crise,  alternativas”,

Coutinho  versa  sobre  a  qualidade  dos  processos  de  transformação  social  que

protagonizamos,  sempre  viabilizados  a  partir  de  escolhas  e  acordos  de  “cima  para

baixo”, como foi o caso da independência brasileira em relação à corte portuguesa, e

demonstra que esse processo seguiu se repetindo ao longo da nossa história. 

Coutinho aborda essa particularidade de processo a partir do conceito de Lênin

de “não-clássico”, ou seja, que diverge daqueles em voga nos países hoje desenvolvidos

quando tiveram de enfrentar suas particulares lutas por emancipação e transformação de

suas concepções de sociedade. Seguindo essa linha de raciocínio, Coutinho também cita

o  conceito  de  Gramsci  de  “revolução  passiva”,  que  seria:  “os  processos  de

transformação em que ocorre uma conciliação entre as facções modernas e atrasadas das

classes dominantes, com a explícita tentativa de excluir as camadas populares de uma

participação mais ampla em tais processos” (COUTINHO, 2006, p. 174). 

Finalmente, para focar no caso brasileiro, Coutinho lança mão do conceito de

“modernização  conservadora”  elaborado  pelo  sociólogo  norte-americano  Barrington

Moore Jr.(1985)3, que distingue diferentes caminhos para se chegar à modernidade: um

levará  ao  desenvolvimento  de  sociedades  liberal-democráticas,  e  outro  a  formações

autoritárias ou fascistas. Essa última conserva características de propriedade fundiária

pré-capitalista, o que corrobora com o fato de que a “moderna” burguesia industrial opta

por  se  conciliar  com  o  atraso  e  não  com  a  formação  de  alianças  com  as  classes

populares. Essas reflexões têm seu impacto quando olhamos para a formação do Estado

brasileiro  que  repetidamente  arquitetou  soluções  precárias  para  sua  estruturação,

Coutinho cita alguns eventos históricos para confirmar isso: 

[...] o fato de o primeiro imperador brasileiro ter sido filho do rei de
Portugal, ele foi Pedro I no Brasil e Pedro IV, algum tempo depois, em
Portugal. Isso revela o quanto foi débil aquela ruptura, ou seja, a ruptura
que nos trouxe de uma situação formalmente colonial para a condição
de país independente. Além disso, junto com esse imperador, herdamos
também a burocracia portuguesa, que aqui já estava e que foi reforçada
com a vinda de D. João VI, em 1806. Portanto, se observarmos bem,
veremos  que  o  processo  de  independência  não  se  constituiu
absolutamente em uma revolução no sentido forte da palavra, isto é, não

3Para  mais,  ver  sobretudo  o  capítulo  VIII:  MOORE  Jr.,  B.  As  origens  sociais  da  Ditadura  e  da
Democracia. São Paulo: Martins Fontes, 1985.
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representou  um rompimento  com a  ordem estatal  e  socioeconômica
anterior, mas foi apenas, de certo modo, um rearranjo entre as diferentes
frações das classes dominantes. Para dar um exemplo situado em outro
ponto  do  nosso  percurso  histórico,  recordo  também que  o  primeiro
presidente  civil  após  o  ciclo  militar  iniciado  em  1964  foi  o  ex-
presidente da Arena (Aliança Renovadora Nacional), isto é, do partido
de sustentação da ditadura militar. (COUTINHO, 2006, p. 175).

Essa  dinâmica  interna  da  ‘via  brasileira’  (termo  de  Coutinho  nesta  obra)

demonstra o quanto o Estado sempre foi muito forte na condução das correlações de

poder  entre  nossos  extratos  de  sociedade,  não  tão  plurais  quanto  a  expressão  dá  a

impressão de ser. Aqui a formação do Estado, com sua independência vindo de “cima” e

não da vontade das classes populares, se deu antes da disseminação da compreensão da

nação, articulação essa que teve a literatura como aliada protagonista no século XIX e

que será importante mais adiante quando discutirmos o papel que a leitura literária teve

durante muito tempo na formação do cidadão que se queria. 

Sendo, então, nossa formação político-social compreendida como oriental nos

termos  gramscianos  já  explicados  acima,  entendemos  como isso  demonstra  a  baixa

autonomia do Estado brasileiro em relação aos países desenvolvidos, pois se constituiu

como uma “autocracia burguesa”, nos termos de Florestan Fernandes (1975, p. 289) 4,

em que a classe dominante não tinha nada a ver com os anseios do povo. Ainda que nos

anos  de  1930 o  país  tenha  iniciado  sua  modernização  com o começo  da  indústria,

Coutinho  aponta  que  ali  tivemos  a  continuidade  de  uma  velha  ordem  e  o  Estado

continuou superposto  à  nação.  Tivemos  a  Revolução de  1930,  também com caráter

passivo  e  conservador,  em  que  setores  da  oligarquia  agrária  cooptaram  alguns

segmentos  da  classe  média  oposicionista  (integrantes  do  movimento  tenentista)  e

empreenderam a implantação da ditadura do Estado Novo, 1937, em que ocorreu um

processo de industrialização rápido e vindo de cima, mais uma vez. Logo, o iminente

empresariado  industrial,  que  dará  origem  ao  empresariado  nacional  no  futuro,  não

participou da Revolução de 1930, e sim apoiou uma candidatura oligárquica ainda que o

projeto mais arrojado dos setores oposicionistas da classe média também indicasse a

industrialização como processo necessário para o desenvolvimento do país.

4 Para mais, ver: FERNANDES, Florestan. A Revolução Burguesa no Brasil. Rio de Janeiro: Zahar, 1975.
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Toda essa explanação acerca das características da formação do Estado brasileiro

é crucial para refletirmos sobre os desdobramentos disso nos setores menos abastados

da população, as classes subalternas. Esse caminho histórico sobre a constituição das

forças  da  sociedade  política  no  Brasil  é  necessário  para  pensarmos  sobre  como  o

ordenamento do Estado elaborou a chegada dos serviços públicos à sociedade civil.

Então, explicitada a noção de Estado com a qual construímos nossa análise, passemos

ao segundo questionamento da introdução: qual é a noção de sociedade que o Estado

brasileiro vem desenvolvendo ao longo do século XX e início do XXI?

Sendo a política educacional aquela que: 

Corresponde a toda e qualquer política desenvolvida para intervir nos
processos formativos – e informativos – desenvolvidos em sociedade –
seja  na  instância  coletiva,  seja  na  individual  –  e,  por  meio  dessa
intervenção, legitima, constrói ou desqualifica – muitas vezes de modo
indireto – determinado projeto político, visando a atingir determinada
sociedade. (SANTOS, 2014, p. 3). 

Faz-se  necessário  para  além  de  compreender  como  se  formou  o  Estado  que

compartilhamos no Brasil, também entender o tipo de sociedade que esse Estado buscou

legitimar,  construir  ou desqualificar  até  hoje.  Isso  será  a  porta  de  entrada  da  nossa

análise sobre os objetivos do Estado no campo da educação, que dizem respeito sobre o

atual ensino da literatura no Brasil: perceber como ele ocorre e como isso dialoga com o

tipo de sociedade que se quer estabelecer ou desconstruir. Mais a frente, articularemos

esse  pensamento à  compreensão de Gramsci  acerca  do papel  da  cultura (construída

também a partir da literatura) nos processos de emancipação da sociedade civil, daí a

justificativa de o nosso olhar se voltar para esse campo.

Em A mundialização da educação: consolidação do projeto neoliberal na América

Latina. Brasil e Venezula (2004), Adriana A. Sales de Melo, no capítulo “O liberalismo

nos anos 80: uma década ganha para a mundialização do capital” faz uma análise de

como o projeto neoliberal de sociedade e de educação se consolidou como articulação

política hegemônica no Brasil e na América Latina após a década de 1970. Ao longo do

capítulo,  a  autora  constrói  um debate  a  partir  de  quatro  aspectos:  1)  da  crítica  ao

neoliberalismo como ideologia hegemonizante; 2) das origens e mudanças históricas no

liberalismo contemporâneo (de Locke e Smith – século XVIII – a Hayek e Friedman –

século XX); 3) do Fordismo e o consenso Keynesiano e as contradições do liberalismo

ao longo do século XX; 4) da consolidação do neoliberalismo como realização de um
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projeto social na ótica do capital. Esse percurso histórico tem seus desdobramentos no

desenvolvimento do Estado brasileiro, que respondeu prontamente aos apelos externos,

o que contribuiu profundamente para o modelo de sociedade vigente no país hoje.

A professora Maria Ciavatta (2002), no artigo “A construção da democracia pós-

ditadura militar”,  faz um apanhado dos diferentes movimentos existentes dentro das

políticas educacionais e sua consonância com os momentos políticos do Brasil no pós-

ditadura militar, em sua análise percebemos como se deu a dinâmica entre os anseios do

capital financeiro internacional e a subalternização da classe dominante brasileira frente

a  ele.  Segundo ela,  podemos dividir  os  diferentes  momentos  políticos  do Brasil  no

século  XX  em  três:  década  de  1950:  escolha  pelo  desenvolvimentismo  e  capital

estrangeiro;  de  1964  até  a  abertura  política  (formalmente  iniciada  no  governo  de

Figueiredo,  1979,  até  o  final  do  governo  Sarney,  1989):  execução  de  projetos

transnacionais sob chancela do autoritarismo e a potencialização da internacionalização

da economia; e nas décadas de 1980 e 1990: com o retorno à democracia representativa

a inserção do país no mercado do capital internacional. O caminho percorrido é longo e

se  encaixa  com a  gênese  da  formação  da  elite  econômica  sobre  a  qual  refletimos

anteriormente,  pois  é  notório  que  a  interferência  e  confluência  com  os  interesses

estrangeiros  sempre  permearam  as  ações  políticas  do  Estado  brasileiro.  Sobre  a

concepção neoliberal para o Estado, diz Melo (2004):

As instituições principais criadas pelo acordo de Bretoon Woods5 com o
intuito declarado de promover uma cooperação internacional, por meio
de uma economia mundial aberta, assumem cada vez mais claramente
sua  defesa  do  projeto  neoliberal,  fundado  na  ótica  do  capital,
representado em sua fração dominante pelas empresas e bancos e pelo
próprio  governo  norte-americano.  O  Fundo  Monetário  Internacional,
FMI, e o Banco Mundial, BM, sob a interferência direta dos Estados
Unidos, transformam seus empréstimos em investimentos privados. A
direção neoliberal de seu projeto social inclui a implementação, pelos
países devedores, de políticas estatais de desestatização e privatização,
inclusive das relações de trabalho, da abertura das políticas econômicas
e  dos  sistemas  financeiros  nacionais,  a  favor  do  capital  financeiro
internacional. (adaptado) (MELO, 2004, p. 80).

5Acordo de Bretton Woods ou ainda "Acordos de Bretton Woods" é o nome com que ficou conhecida
uma série de disposições acertadas por aproximadamente 45 países aliados em julho de 1944, na mesma
cidade  norte-americana  que  deu  nome  ao  acordo,  no  estado  de  New  Hampshire.  O  objetivo  de  tal
concerto de  nações  era  definir  os  parâmetros  que iriam reger  a  economia  mundial  após  a II  Guerra
Mundial. O sistema Bretton Woods foi o primeiro exemplo, na história mundial, de uma ordem monetária
totalmente  negociada,  tendo  como  objetivo  governar  as  relações  monetárias  entre  Nações-Estado
independentes.
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Não discutiremos detalhadamente o percurso percorrido pelo Estado brasileiro,

indicado acima a partir da análise de Ciavatta, dado o curto espaço que dispomos em um

artigo acadêmico, no entanto, as considerações até agora feitas já elucidam os motivos

pelos  quais,  a  partir  dos  anos  1990,  passamos  a  protagonizar  cenas  de  um projeto

neoliberal  para  o  Estado  brasileiro,  o  que  apresenta  impactos  na  compreensão  da

sociedade  que  se  quer  (meritocrática,  fragmentada  e  com  seu  trabalho

desregulamentado),  bem  como  no  planejamento  e  realização  das  políticas  que  a

moldarão, o que inclui também as educacionais.

Dessa maneira, passamos agora à discussão acerca do terceiro questionamento

proposto para esse artigo: qual seria, então, o papel do ensino de literatura na formação

do  cidadão  que  compõe  a  sociedade  que  se  quer  para  a  manutenção  deste  Estado

neoliberal e/ou social-democrata?

As  questões  educacionais  relacionadas  à  leitura  e  à  literatura  são  pontos

fortemente discutidos pelos estudiosos da área de Letras e também de outras, por serem

elas as construtoras das primeiras problematizações, reflexões, ponderações e exercício

da alteridade que os alunos têm. A obra intitulada A importância do ato de ler, de Paulo

Freire (2011), nitidamente aborda essa compreensão, para ele o ato de ler  possibilita

uma reflexão sobre o papel do outro na diversificação da experiência dos indivíduos, o

que é  proveitoso para  os  processos  educativos  em todas  as  áreas  do conhecimento.

Sendo ela, a literatura, possibilitadora de processos internos invisíveis, mas relevantes

para  a  construção  de  uma  sociedade  crítica,  é  de  se  esperar  que  o  Estado  tenha

direcionamentos especiais para sua abordagem, o que é revelador.

No artigo “A teoria da literatura e a leitura na escola”, Regina Zilberman (2012)

investiga o percurso metodológico do ensino de literatura brasileira no século XX. Para

a autora, a escola tem como papel direcionar qual antologia será desenvolvida no estudo

da literatura em diferentes níveis educacionais e graus de aprendizagem. Ela delimita de

qual literatura e como a literatura será lida no Ensino Fundamental, Médio e Superior. A

partir desse ponto, a autora elenca as estratégias de estudo da literatura em sala de aula

até os anos de 1960 e depois de 1970. Vale ressaltar que a escola não é uma instituição

sem vínculos  institucionais e  autônoma e apesar  de a autora não estabelecer  que as

delimitações de como e de qual literatura será ensinada nos diversos níveis da educação

são feitas pelo Estado através de políticas públicas regulatórias (aquelas que definem as
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regras do jogo político, assumindo a forma de leis e decretos) e instituintes (aquelas que

dão forma ao Estado e ao regime político), nós o faremos adiante e isso não descarta por

completo a reflexão de Zilberman.

Sigamos, então, para a análise que ela faz das estratégias de estudo da literatura

em sala de aula até grande parte dos anos de 1960 e depois de 1970. Na primeira parte, a

leitura nos anos iniciais foi responsável por ser um meio, um instrumento para alcançar:

1º) o domínio da norma culta (perspectiva do aluno); 2º) a conservação e a defesa do

padrão elevado da língua que a literatura é guardiã (perspectiva do professorado); 3º) a

compreensão de valores e do bom gosto; 4º) a cidadania; 5º) conhecimentos e obter

vantagens  pessoais  e  6º)  transmitir  o  patrimônio  da  literatura  brasileira.  A leitura

também seria desenvolvida por meio da metodologia caracterizada pela leitura em voz

alta, resposta aos questionários de interpretação e cópia.

Podemos fazer uma leitura sincrônico-diacrônica dessas estratégias de ensino de

literatura do período que vai até os anos 60, com o momento político protagonizado

pelo Estado brasileiro e indicado acima, no artigo da professora Ciavatta (2002), que de

1930 até  meados  de  1960  foi  de  desenvolvimentismo e  intensa  abertura  ao  capital

estrangeiro.  A educação  estava  longe  de  ser  universal  e  o  Estado  brasileiro,  ainda

recente, preocupava-se em formar seus poucos alunos para serem os “guardiões” do

patrimônio da literatura brasileira,  a literatura maior,  com “L” maiúsculo,  aquela de

“difícil compreensão” e para poucos.

Zilberman  (2012)  continua  sua  análise  do  processo  histórico  do  ensino  da

literatura  no  Brasil  e  passa  a  analisar  o  período  posterior  a  1970,  em  ocorreram

modificações significativas e renovadoras no ensino da literatura e prática da leitura na

sala  de  aula:  1º)  o  conhecimento  do  patrimônio  da  literatura  brasileira  ficou  aos

cuidados  do  nível  médio  e,  sobretudo,  dos  cursos  de  letras,  adotando  o  ângulo

cronológico; 2º) as leituras selecionadas pelos professores do ensino básico passaram a

vir da literatura contemporânea, sendo que o Ensino Médio passou a optar por gêneros

modernos e breves como o conto e a crônica, já o Ensino Fundamental ficou com a

literatura infantil e juvenil; 3º) o texto literário passou ser utilizado no ensino da língua

materna ou da gramática. Para ilustrar tais mudanças, a autora aponta um exemplo de

livro didático e sua sequência de aprendizagem: texto como ponto de partida – conjunto
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de atividades inter-relacionadas para desenvolvimento da Expressão Oral e Escrita –

redação como etapa final de todas as sequências didáticas. 

Voltamos à Ciavatta (2002) e sua leitura da conjuntura política do Brasil dos anos

1970 até  os  dias  de hoje,  segundo ela  era  objetivo  do Estado:  executar  de projetos

transnacionais sob a chancela do autoritarismo e a potencializar a internacionalização da

economia;  e  nas  décadas  de  1980  e  1990:  consolidar  o  retorno  à  democracia

representativa e inserir o país no mercado do capital internacional. Nessa conjuntura,

especialmente  no  período  do  autoritarismo,  a  literatura  como  lócus  do  patrimônio

cultural  do  país  não  precisaria  mais  ser  alvo  do  ensino  na  Educação  Básica,  que

começava a se expandir em números de matrículas, mas apenas no Ensino Superior, que

era ainda mais restrito. Nesse longo período, percebemos também que o texto literário

passou ser utilizado como pretexto para o ensino da língua materna ou da gramática,

essa é a famosa fase das cópias de textos literários e de preenchimentos de questionários

objetivos e que exploravam os textos de maneira automatizada. Isso coaduna com o

projeto  de  sociedade  que  se  queria  naquele  momento,  pessoas  dotadas  de  um

conhecimento básico para desenvolverem o trabalho simples, o que era direcionado por

um ensino voltado para a profissionalização.

 Ainda  do  artigo  de  Ciavatta,  há  uma  divisão  das  políticas  educacionais

brasileiras,  bastante  proveitosa  para  nossa  análise,  em  três  movimentos  históricos:

aquelas  com ênfase  na preparação da força  de trabalho,  que ocorreram em décadas

distintas como nos anos 10, 30, 40, 50, 60, 70 e 80 do século XX; as políticas com a

intenção de abranger as questões educacionais como um todo nos anos de 1950 e 60; e

por último as políticas educacionais fragmentárias dos anos 1990 aos dias de hoje, que

passaram a ser compreendidas como políticas sociais. Então, além de instituir a maneira

com que  o  ensino  de  literatura  e  outras  disciplinas  seriam realizados  na  Educação

Básica e no Ensino Superior, tivemos também a elaboração de políticas públicas que

fossem de encontro aos objetivos do Estado em estabelecer o tipo de sociedade que

melhor  atendesse  aos  seus  anseios,  como  indicamos  acima.  A próxima  etapa  desse

artigo,  que  se  ampliará  como primeiro  capítulo  de  uma tese  de  doutoramento,  será

correlacionar não apenas a forma como o ensino de literatura se deu em cada período

político brasileiro,  o que fizemos até agora,  mas analisar como as políticas públicas

educacionais fragmentárias que tomam a forma de plano, ação ou programa indicam
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que dever  o trabalho com a  literatura  nas  escolas  e  o  que isso diz  sobre  o tipo de

sociedade que o Estado pretende formar, o que ele quer desmantelar e o que ele quer

manter a partir dessas ações?

Analisando os períodos políticos do país conjuntamente com as formas de ensino

de  literatura  que  ocorreram  no  Brasil  ao  longo  do  século  XX  percebemos:  1º)  a

literatura  ‘clássica’ foi  quase  extinta  do  nível  fundamental,  ou  seja,  as  propostas

renovadoras coincidem com a ausência declarada desse tipo de literatura; 2º) surge a

proposta  de  leituras  mais  atuais  e  condizentes  com a  faixa  etária  dos  alunos  como

objetivo de estimular o gosto pela prática da leitura, ou seja, incentivar a leitura como

atividade com significado e valor em si mesma, não precisando ultrapassar o âmbito

individual, nem se converter em veículo para algum tipo de ação objetiva e mensurável. 

Acompanhemos, didaticamente, o resumo da correlação entre períodos políticos

e os objetivos do Estado em relação à educação e à sociedade:

Período Objetivos 

econômicos/políticos

do Estado

Características das

políticas 

educacionais

Características do 

Ensino de literatura

Objetivo de 

sociedade

1930  até

1960

Industrialização,
desenvolvimentismo
e abertura do capital

estrangeiro

Educação  para  uma

parcela  pequena  da

população

Ensino  de  literatura

voltado  para  as  obras

canônicas,  guardiãs  do

patrimônio  cultural

brasileiro

Analfabeta  e  com

acesso restrito aos

serviços  públicos

essenciais.

1964  até

meados

dos  anos

1980

Execução de projetos

transnacionais  e

internacionalização

da economia

Maior  número  de

matrículas  e

educação  para  o

trabalho simples

Ensino  de  literatura

voltado  para  um

trabalho  mais

direcionado  de

interpretação  textual

(questionários),  as

leituras  de  obras

canônicas já não eram a

centrais,  isso  seria

desenvolvido  nos

cursos de Letras.

Desarticulada

coletivamente  e

educada  para  o

trabalho simples e

desarticulado.

Metade

dos  anos

1980  até

os  dias

Retorno  à

democracia

representativa  e

inserção  do  país  no

Escola  que  passou

por  uma  ampla

universalização,

ainda voltada para o

Ensino  de  literatura

voltado  para  obras

descontextualizadas,

preferência por gêneros

Educada  para  o

consenso,

meritocrática,

fragmentada  e
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de hoje mercado  do  capital

internacional

desenvolvimento  do

trabalho simples

como letras de música,

contos  e  crônicas  e

presença  maior  de

textos informativos.

com  o  trabalho

desregulado.

Percebemos,  então,  que  existe  uma  ação  estatal  deliberada  em cada  período

econômico/ político que será transmitida através da educação, com especificidades em

cada área do conhecimento, e terá o objetivo de moldar a sociedade a fim de garantir a

manutenção da dinâmica estatal imposta. Contudo, é importante ressaltar que a tabela

acima proposta está longe de ser uma verdade imutável, dada a composição das relações

de poder mútuas que são estabelecidas no seio de qualquer sociedade. Dessa forma,

sempre houve resistências e articulações da sociedade civil com seus representantes das

classes populares a fim de rearranjar o plano estatal proposto, como reflete Ciavatta

(2002) na obra já citada.

Correlacionar a articulação estatal conteudista para a área de literatura ainda é

algo  pouco  explorado  pelos  autores  da  área  e  pode  ser  um  caminho  fértil  para

percebermos o quão deliberada é a tentativa do Estado de desmobilização social que

presenciamos hoje e como ele lança na mão do ensino (ou não-ensino) de literatura

como uma ferramenta de construção desse cenário. Isso explicita como o Estado utiliza

seu  aparelho  privado  para  formular  o  consenso  e  garantir  seu  desenvolvimento,  e

também explica o porquê de atualmente ainda nos voltarmos para demandas acerca da

qualidade  da  educação  básica  e  do  acesso  amplo  ao  ensino  superior  gratuito

(encabeçadas nos anos 90): estamos desarticulados e buscando em grupos que não se

comunicam o atendimento de demandas específicas que estão longe de questionar e

desestabilizar  o  projeto  de  sociedade  proposto  pelo  neoliberalismo  e,  mais

recentemente, pela social-democracia. 

E qual seria a alternativa que podemos exigir coletivamente para que o ensino de

literatura  atue  como  ferramenta  de  fortalecimentos  de  processos  culturais  que

emancipariam as classes populares da subalternidade (o que vai de encontro à reflexão

de  Gramsci  acerca  do  papel  da  literatura  na  busca  pela  liberdade  de  pensamento)?

Talvez a ampliação horizonte de leituras e de expectativas dos leitores que passe pela

diversidade  de  obras,  gêneros  e  autores,  incluindo  os  canônicos,  tenha  um  papel
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construtivo. Os cursos de Letras também têm papel intransferível nesse ponto, pois a

formação  de  seu  profissional  deve  passar  pela  instrumentalização  que  permita  o

acompanhamento devido na formulação da legislação acerca do currículo, ou seja, a

participação do professor nos Conselhos de Educação, nas conferências, fóruns e outras

demandas consultivas pode ser reforçada e mediada pelas universidades. Re (erguer) um

projeto de sociedade menos desigual é tarefa árdua que envolve as mais variadas frentes

da educação,  incluindo os professores e professoras de literatura,  nesse sentido,  nos

debruçarmos sobre a questão é necessário e estratégico.
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