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RESUMO: O tema do ensino da literatura na escola já vem, há algum tempo, gerando férteis 

debates entre os estudiosos da área, uma vez que não há como falar sobre literatura sem 

mencionar a leitura. Muitas vezes, o ensino tendencioso de proclamar a literatura apenas como 

fonte de prazer acaba por se tornar vago, uma vez que ela é, sim, exercício de pensamento, fonte 

de conhecimento que promove ação, que deve ser pensada e polemizada. Portanto é perigoso 

centrar seu o estudo apenas no prazer, pois não há garantia de que é possível ensinar o outro a 

sentir o belo, porque este é gerado a todo instante, seja na observação de uma paisagem, no 

toque de um objeto, na contemplação de um momento (JOUVE,  2012). Nossa motivação 

ocorre em virtude de uma série de fatos, dentre eles, o quesito “experiências” – experiência no 

sentido atribuído por Jorge Larrosa (2002), daquilo que nos fica, nos passa, e não daquilo que, 

simplesmente, fica ou passa. Experiências vivenciadas na condição de professoras, cursistas, 

estudiosas, pesquisadoras e, principalmente, de leitoras. Neste sentido, nossa proposta de 

discussão, embasada especialmente em Barthes (2002), Compagnon (2009), Machado (2011) e 

Jouve (2012), é tangenciada pelas especificidades já impostas a partir do título, mas com o 

intuito de questioná-las, melhor dizendo, indagar a respeito de se justificar a leitura da literatura 

simplesmente pelo prazer. Pretendemos, portanto, apresentar reflexões sobre o esvaziamento 

dessa resposta. 
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A literatura, a escola, o ensino – não necessariamente nesta ordem  

 

O tema do ensino da literatura na escola já vem, há algum tempo, gerando férteis 

debates entre os estudiosos da área, uma vez que não há como falar sobre literatura sem 

mencionar a leitura.  Porém, a distância entre a teoria, vista na universidade, no curso de 

licenciatura em Letras, e a prática do dia a dia nas escolas é gritante. Percebe-se no 

professor de Língua Portuguesa a dificuldade, primeiramente, em demonstrar/provar 

para os estudantes que a literatura tem tanta relevância quanto as outras disciplinas e 

que os textos literários não estão no currículo apenas para distrair, entreter, divertir, mas 

também para (in)formar. Num segundo momento, a disciplina de Língua Portuguesa, 

em algumas instituições de ensino, dividida em Gramática, Literatura e Produção de 

texto, tem de dar conta obrigatoriamente da primeira e da terceira, vistas como de “suma 

importância” e a literatura, muitas vezes deixada de lado, é relacionada ao mero 
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passatempo, relegada à margem e ao se-der-tempo. Em terceiro lugar, muitas aulas de 

literatura acabam se resumindo na decoreba de datas, períodos, nomes de autores, ou 

seja, “uma gramática da literatura” (cf. Barthes, 1988), e em fichas literárias, resumos 

dos livros que deveriam ser lidos. Isso gera desinteresse nos estudantes, os quais não 

conseguem perceber que, por meio da literatura e do estudo do texto literário, eles 

podem se situar no mundo e fazer sua própria história por meio de questionamentos e 

reflexões críticas.  

O foco do ensino direcionado a leituras obrigatórias, com questionários tediosos 

para responder não faz sentido, pois minimiza a força textual. Muitas vezes a utilização 

banal do texto literário como fonte de exercícios gramaticais, modelo de linguagem ou 

apenas suporte temático demonstra que a escola supervaloriza as técnicas para análise 

da literatura e se esquece, inúmeras vezes, de estabelecer relações entre a obra e o 

mundo (MACHADO, 2011; TODOROV, 2012).  

Além disso, o uso constante do livro didático como fonte de sabedoria de ensino 

é sempre tradicionalista, com o uso dos fragmentos das obras. Mesmo reformulados, 

ampliando e atualizando as obras (mas estas já selecionadas – ceifando a possibilidade 

de seleção) trazendo outros gêneros literários, a abordagem em sala, não transcende os 

limites do texto. Assim, mesmo reformulados, os livros didáticos são trabalhados da 

forma já conhecida: uma leitura que se dá exclusivamente por fragmentos de textos 

literários. Apesar disso, salientamos que o problema não reside no livro didático, mas na 

ausência de mediação por parte do professor, que orienta suas aulas somente por ele.  

O ensino atual de literatura na escola é reflexo de uma mudança ocorrida nas 

universidades, em que a forma de ensinar está centrada nos estudos literários, com 

precisão na análise do sentido das obras, levando em conta a abordagem interna e 

externa do texto. Não se nega a importância dos estudos literários, entretanto, a forma 

de ensino adotada acaba por desembocar na periodização, que pressupõe a 

aprendizagem de algumas características, de uma listagem de autores e dos títulos de 

suas obras. Em função disso, percebemos a grande dificuldade que os professores têm 

em levar para a sala de aula aquilo que aprenderam nos cursos de Letras, nas aulas de 

Literatura.  
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No livro A literatura ensina-se?, o professor português Carlos Ceia traz à tona o 

famoso embate que ocorre entre aquilo que os futuros professores, acadêmicos 

formados pelos Cursos de Letras, aprendem na universidade, e aquilo que deverão 

ensinar na escola. Afirma Ceia que “Uns defendem que a universidade deve ensinar 

aquilo que depois os futuros professores terão que ensinar; outros contra-argumentam 

que a universidade não é uma fábrica de programação de professores, pelo que tal 

comunidade é sustentável” (CEIA, 2004, p. 118).  

Os alunos de Letras têm se debruçado muito sobre teóricos contemporâneos, 

como Foucault, Derrida, Barthes, Agamben, metonímias de tantas e de outras teorias. 

No entanto, eles não apre(e)ndem a aplicabilidade – se é que isso é possível – dessas 

teorias no ensino da literatura. Como conjugar esses conhecimentos se, no ensino 

básico, o que o aluno do ensino fundamental precisa é de leitura de literatura, de 

literatura infanto-juvenil, e o aluno do ensino médio quer mesmo é saber das leituras 

cobradas no vestibular? É importante deixar claro que as teorias são extremamente 

importantes, imprescindíveis e indispensáveis na formação acadêmica dos profissionais 

de Letras, porém, é necessário que existam disciplinas no currículo que dialoguem mais 

de perto com o ensino da literatura na escola.
1
  

É veemente que existe um impasse entre aquilo que o futuro professor aprende 

na graduação e aquilo que deve ensinar na escola. Aliado a isso, ainda existe mais uma 

ressalva: aquela ligada ao que o aluno está interessado em aprender.  

Embora tenham sido feitas discussões a respeito da formação e ensino 

universitário no curso de Letras, para encorajar a mudança nos programas, estes ainda 

se mostram bastante conservadores e resistentes, fazendo com que os estudantes 

adquiram a prática docente no cotidiano (TODOROV, 2011; GINZBURG, 2012; 

LEAHY-DIOS, 2000). O desprendimento de técnicas e teorias se sobressai, deixando o 

texto à margem, causando, inclusive, o desinteresse dos estudantes pela leitura e, 

consequentemente, pela literatura.  

                                                           
1
 Na Universidade Federal de Santa Catarina, os alunos do Curso de Letras – Português têm a 

oportunidade de frequentar uma disciplina que discute a literatura ensinada, “Literatura e Ensino”, 

ministrada pela Profa. Dra. Tânia Regina Oliveira Ramos.  
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Muitas vezes, também, o ensino tendencioso de proclamar a literatura apenas 

como fonte de prazer, acaba por se tornar vago, pois por meio da linguagem ela exprime 

cultura, pensamento, relação com o mundo. Ela é, sim, exercício de pensamento, fonte 

de conhecimento que promove ação, que deve ser pensada e polemizada, portanto é 

perigoso centrar seu o estudo apenas no prazer estético, pois não há necessidade de 

ensinar a sentir o belo, porque este é gerado a todo momento, seja na observação de uma 

paisagem, no toque de um objeto, na contemplação de um momento. Porém, isso não 

quer dizer que o belo deve ser negado, mas que este passa por impressões de valor 

pessoal, não institucional.  Além disso, não se lê apenas para se divertir com a trama, 

mas para poder pensar e raciocinar, ou seja, questionar e discutir ideias distintas. 

(JOUVE, 2012; COMPAGNON, 2009, MACHADO, 2001).  

Como afirma a professora portuguesa Maria Graciete Vilela (2005), deveríamos 

fazer das aulas de literatura uma oportunidade para desenvolver em nossos alunos a 

imaginação, demonstrando uma multiplicidade de conhecimentos e recursos, por meio 

de um projeto bem definido e calculado, recorrendo à visibilidade, e procurando aguçar 

a curiosidade, como o fez Xerazade, para viver por mais tempo e anular, a cada dia, sua 

sentença de morte. Vilela atenta para os “ensinamentos de Xerazade” que “triunfa, 

porque é infinitamente inventiva, porque mantém a calma, porque tem “os olhos bem 

abertos” e porque, sendo uma mulher culta, domina a técnica e a arte de contar 

histórias” (2005, p. 634). 

Assim, tendo por base, mote, a assertiva instaurada no título, problematizaremos 

a proclamação exclusivista da leitura da literatura apenas como “prazer”. Sem o intuito 

de desconsiderarmos o prazer, compreendendo-o como elemento pessoal na leitura do 

texto, apresentaremos indagações a respeito dessa justificativa esvaziada e vaga, quando 

repetida constante e gratuitamente. 

 

Literatura, muito prazer!... 

 

- Literatura, muito prazer! Como uma provocação ambígua pela sonoridade, o 

título deste texto pode representar uma réplica a um diálogo de apresentação, chamo-me 

Literatura, muito prazer!, ou, simplesmente, uma afirmação, potencializando a 
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funcionalidade e especificidade da literatura.  Nossa motivação se dá em virtude de uma 

série de fatos, dentre eles, o quesito “experiências” (valhamo-nos ao plural mesmo) – 

experiência no sentido atribuído por Jorge Larrosa (2002), daquilo que nos fica, nos 

passa, e não daquilo que, simplesmente, fica ou passa. Retomando o fio, experiências 

vivenciadas na condição de professoras, cursistas, estudiosas, pesquisadoras e, 

principalmente, de leitoras – porque carregamos as marcas necessárias e 

imprescindíveis pela necessidade do diálogo alheio. Neste sentido, nossa proposta de 

discussão, neste texto, é tangenciada pelas especificidades já impostas a partir do título, 

mas com o intuito de questioná-las, melhor dizendo, indagar a respeito de um prazer 

literário, de um ler literatura para ter/por prazer. Prazer, muitas vezes, esvaziado, 

despido, amorfo, porque gratuito, simplesmente dito e raramente vivenciado, 

experienciado – prazer, relembrando Larrosa, que realmente “nos” toca, que “nos” dá 

prazer e, que portanto, realmente fica.  

Em Epistula ad Pisones [Carta aos Pisões], conhecida como Arte Poética, o 

poeta lírico, satírico e filósofo latino Horácio (65 a.C. - 8 a.C.) compreendia que um dos 

preceitos da arte era o de deleitar, mas o de, também, ensinar (docere cum delectare – 

deleitar ensinando). Para Horácio, o ensino estava articulado ao prazer, ao deleite, ao 

encanto, mas, questionamos: é possível ensinar o prazer da literatura? Ensinar ao outro 

o prazer que uma leitura, um livro provoca em si mesmo?  

O epíteto “prazer” está etimologicamente relacionado à ideia de contentamento, 

satisfação, deleite. Do latim, placere, significa “ser aprovado, aceito, querido”. Ou seja, 

o prazer pressupõe um envolvimento pessoal, individual, subjetivo; não pode ser 

garantido, imposto, ensinado, assegurado.  

Em 1973, Roland Barthes publicou instigante ensaio intitulado O prazer do texto 

no qual apresenta importantes reflexões sobre o tema. Se um escritor escreve com 

prazer, o seu próprio deleite não garante e muito menos assegura prazer ao leitor. 

Escrever no prazer me assegura – a mim, escritor – o prazer de meu 

leitor? De modo algum. Esse leitor, é mister que eu o procure (que eu 

o “drague”), sem saber onde ele está. Um espaço de fruição fica então 

criado. Não é a “pessoa” do outro que me é necessária, é o espaço: a 

possibilidade de uma dialética do desejo, de uma imprevisão do 
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desfrute: que os dados não estejam lançados, que haja um jogo. 

(BARTHES, 2002, p. 9) 

Segundo Barthes, não é a pessoa do outro que lhe é necessária, mas sim um 

espaço.  Vale dizer, paradoxalmente, que o prazer textual está e não está no texto porque 

se encontra no aparecimento-desaparecimento; nas intermitências. Não se trata do 

prazer do strip-tease corporal ou do suspense narrativo, pois nesses casos não há 

margens, e sim revelação progressiva. O prazer do texto não está no texto, mas no 

espaço de fruição que se cria, na possibilidade de uma dialética do desejo. Segundo 

Barthes, “[o texto] produz em mim o melhor prazer se consegue fazer-se ouvir 

indiretamente; se, lendo-o sou arrastado a levantar muitas vezes a cabeça, a ouvir outra 

coisa” (2002, p. 32). 

Um gesto – levantar a cabeça – que pressupõe um afastamento necessário do 

texto, um desvio de olhos para ampliar as reflexões por ele provocadas, os ecos, as 

outras vozes que a ele se mesclam. Gesto, também, que fortalece o movimento do 

corpo, acionado pela cabeça, produzindo “melhor prazer”, melhor deleite, melhor 

fruição. Mas, é importante salientar, que Barthes procura apresentar diferenças em 

relação ao “texto de prazer” e “texto de fruição”, dizendo: 

Texto de prazer: aquele que contenta, enche, dá euforia; aquele que 

vem da cultura, não rompe com ela, está ligado a uma prática 

confortável da leitura. Texto de fruição: aquele que põe em estado de 

perda, aquele que desconforta (talvez até um certo enfado), faz vacilar 

as bases históricas, culturais, psicológicas do leitor, a consistência de 

seus gostos, de seus valores e de suas lembranças, faz entrar em crise 

sua relação com a linguagem. (BARTHES, 2002, p. 20-21) 

Apesar de admitir oscilações, por seu “confundo-me”, para ele, o “prazer” estaria 

em situado em uma prática confortável de leitura, que provoca sensação agradável, 

alegria, diferentemente da “fruição” que desconforta, vacila, desestabiliza e faz, 

segundo Barthes, “vacilar as bases do leitor”, sejam elas históricas, culturais, 

psicológicas. Independente de ser um texto de prazer ou texto de fruição, o 

contentamento ou o desconforto só serão empreendidos individualmente. 

Por isso, o prazer é individual, não pode ser “garantido” por outrem porque se 

encontra na imprevisão do desfrute; do in-esperado. Que professor não recebeu uma 

sugestão de leitura de algum colega, amigo ou familiar, no imperativo-e-pretenso-
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garantido “Leia, os seus alunos vão amar!”, e teve como surpresa um retorno de 

aborrecimento dos estudantes, um desgosto, um desprazer? Esse é um dos aspectos por 

nós questionado: se o prazer não é assegurado, nem pelo escritor ao seu leitor, nem 

garantido pelo professor, por exemplo, em que medida é possível responder à pergunta 

“por que ler/estudar literatura?” respondendo-se “por prazer?”. Seria possível antecipar 

o prazer alheio, tendo em vista que essa resposta-base parte do mediador, do professor 

ou daquele que provoca o outro à leitura e ao estudo do texto literário?  

Portanto, problematizamos a afirmação-mantra
2
 de alguns professores quando 

questionados a respeito de por que ler literatura. A maioria há de responder: “é 

importante que a leitura da literatura seja feita por prazer”, “ler livros de literatura por 

prazer”, “a leitura da literatura deve ser feita pelo prazer”. E não titubeia em tecer 

comentários a respeito da importância da leitura, elemento fundamental para a formação 

de cidadãos mais autônomos e críticos. Ainda, se resolvermos aprofundar o diálogo, 

questionando alguns professores sobre serem leitores, e se leem literatura por prazer, 

não surpreende a sinceridade nas respostas de alguns deles: “não me considero leitor, 

leitora”, “não tenho tempo”, “só leio livros didáticos”, “tenho lido mais teorias” – ou 

isto ou aquilo, como poetou Cecília Meireles, mas nunca o isto e o aquilo.  

Tantas afirmações-mantra esvaziadas de propósito, justificadas simplesmente 

pelo discurso de porque deve ser assim, porque se aprendeu a dizer assim e, portanto, 

não se pode dizer o contrário, não se pode dizer diferente. Repetições de respostas, 

passadas de geração a geração, de teorias pouco lidas, pouco estudadas, pouco 

refletidas. Porque, independente do filão teórico adotado, em algum momento, a 

justificativa recorrerá ao “prazer”. Temos, muitas vezes, a impressão de que a única 

resposta plausível à pergunta “Por que ler literatura?” é “por prazer”.  

Não fazemos uma “afronta” ao prazer que a leitura da literatura proporciona, 

muito menos o desconsideramos, mas questionamos o esvaziamento da resposta. Uma 

                                                           
2
 Ressaltamos que a escolha do termo em função adjetiva não tem o propósito de desrespeitar o 

Hinduísmo ou o Budismo. Lançamos mão desta palavra porque compreendemos que seu significado 

contempla um dizer de forma repetida para provocar o relaxamento; a meditação; prazer relacionado à 

leitura relaxante, algumas vezes, descompromissada.  
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justificativa utilizada como se fosse imprescindível e única. O que responder a não ser 

pelo prazer? Que outras respostas são/seriam possíveis? 

Temos ciência de que a leitura da literatura é mais profícua e intensa quando 

feita com prazer, quando ocorre uma dialética do desejo, uma imprevisão do desfrute – 

de que falou Barthes –, mas a questão reside em desmi(s)tificar esse prazer, quando 

confundido com simples passatempo, como uma cartelinha de palavras-cruzadas, ou 

exercícios de adivinhação. Ou, até mesmo, quando equiparado a atividades de outra 

natureza, como um hobby – aquilo que se faz porque se gosta, mas sem compromisso. 

Um prazer que incomoda porque gratuitamente confundido com “passatempo”, 

“hobby”, distração, diversão, qualquer coisa. Assistir à televisão, navegar na Internet, 

jogar videogame ou ler literatura?  

É possível que essa leitura seja feita com prazer, que a leitura esteja na lista de 

hobbies, de atividades para passar o tempo, mas vemos que a leitura da literatura, 

inclusive quando prazerosa, requer compromisso, requer envolvimento, requer 

dedicação.  

Por outro lado, não podemos desconsiderar que a leitura da literatura também 

pode ser feita sem prazer, em vias de obrigação e tornar-se, portanto, motivo de 

aborrecimento, de “tagarelice”, termo que Roland Barthes, em ensaio mencionado, usa 

para dizer do texto que entedia, que enfara, que chateia.
3
 Texto que desgosta por conta 

da linguagem, da história, das longas descrições. E que professor não ouviu de seus 

alunos manifestações como esta: “Não entendo isso, professora!... Por que esses caras 

precisavam escrever assim? Por que tinham que complicar tanto? Não podiam ser mais 

práticos e objetivos?”.   

Por isso, não podemos deixar que nossos alunos leiam apenas aquilo de que 

gostam, precisamos conduzi-los a uma experiência de leitura in-esperada, que faça 

“vacilar as bases”, mesmo que, em um primeiro – ou segundo – momento, o prazer não 

ocorra, ou inexista.  

                                                           
3
 Lembramo-nos do comentário da Professora Tânia Ramos, da UFSC, que disse que um de seus alunos 

de graduação sempre se referia a um dos maiores escritores da Literatura Brasileira como: Machato de 

Assis. 
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O ensaísta Daniel Pennac, em seu livro – ou ensaio sobre a leitura – Como um 

romance (1993), apresenta importantes reflexões para se pensar nas relações entre 

leitura, literatura, ensino, escola. No quarto capítulo do livro, intitulado “O que lemos, 

quando lemos (ou os direitos do leitor)”, Pennac especifica os direitos dos leitores, que 

seriam: não ler, pular páginas, não terminar um livro, reler, ler qualquer coisa, ao 

bovarismo, ler em qualquer lugar, ler uma frase aqui e outra ali, ler em voz alta, calar. 

Para Pennac, quando um texto apresenta longas e desapropriadas descrições, é lícito ao 

leitor saltar todas as indesejáveis páginas, e afirma que:  

Se [os leitores] têm coragem de ler Moby Dick, mas perdem a 

coragem diante das digressões de Melville sobre o material e as 

técnicas da caça à baleia, não é preciso que renunciem à leitura, mas 

que pulem, que pulem por cima dessas páginas e persigam Ahab sem 

se preocupar com o resto, como ele persegue sua branca razão de 

viver e de morrer! (PENNAC, 1993, p. 148-149). 

 Pennac escolhe um texto clássico da língua inglesa – Moby Dick – para 

exemplificar o segundo direito do leitor. Proposital ou não, tal escolha procura 

demonstrar que a leitura não deve ser abandonada, seja o texto clássico ou 

contemporâneo, embora, para que ela se conclua, sejam suprimidas algumas páginas. As 

longas descrições que, para muitos literatos, constituem-se em fonte inesgotável de 

pesquisas, para alguns leitores (especialmente os jovens) são o sinônimo explícito da 

tagarelice.  

A esse respeito, comenta Jean-Claude Carrière nas conversas com Umberto Eco, 

mediadas pelo jornalista Jean-Philippe de Tonnac, relatadas em Não contem com o fim 

do livro (2010): 

A finalidade não é ver a todo custo ou ler a todo custo, mas saber o 

que fazer com essa atividade e como extrair dela um alimento 

substancial e duradouro. Será que os adeptos da leitura dinâmica 

saboreiam realmente o que leem? Se você pular as longas descrições 

de Balzac, será que não perde exatamente o que constitui a marca 

profunda de sua obra? Aquilo que ele é o único a lhe proporcionar? 

(CARRIÈRE, 2010, p. 226). 

Carrière, em sua fala, apelando para a temática alimentar (alimento substancial, 

saborear o que lê), aponta para a “leitura do prazer”, e reconhece que ele [o prazer pelo 

alimento que a literatura nos proporciona] pode estar justamente nas longas descrições 
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de um texto literário, aquilo que, na concepção de Pennac, pode ser pulado pelo leitor. 

E, como afirma Barthes (2002, p. 19),  

se aceito julgar um texto segundo o prazer, não posso ser levado a 

dizer: este é bom, aquele é mau. Não há quadro de honra, não há 

crítica, pois esta implica sempre um objetivo tático, um uso social e 

muitas vezes uma cobertura imaginária. 

Se o prazer não apresenta quadro de honra, muito menos deve ser inserido em 

julgamentos que oscilem entre o bom e o ruim, não pode aparecer como elemento 

exclusivo de valor. Porque o prazer é amorfo, disforme, impalpável, incomensurável. O 

prazer é sentido, é contido, é oblíquo, é pessoal do caso reto. O prazer não pode ter 

prazo de validade, mas pode ter validade sem prazo. Embora o prazer não possa ser 

garantido, pode ser provocado. 

 

De (s) prazer 

    

As reflexões acerca do prazer (ou não) da leitura da literatura presentes neste 

texto procuram demonstrar que, mesmo quando prazerosa, esta necessita de 

compromisso e envolvimento. Além disso, é exercício de pensamento, fonte de 

conhecimento que promove ação e que deve ser polemizada. É possível afirmar que o 

prazer da leitura não pode ser garantido, uma vez que é pouco provável o êxito de 

ensinar o outro a sentir o prazer, porque este pode ser gerado a qualquer instante ou será 

gerado em instante nenhum. Mesmo assim, precisamos provocá-lo, promovê-lo.  

Não podemos tolher uma possível experiência estética de um leitor, de um 

estudante, por ela ou ele ter pré-visto e vislumbrado a ausência de prazer em um texto 

literário sem o ter propriamente experimentado, sem o ter vivenciado, sem o ter 

efetivamente lido.  
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