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A conferência incidirá sobre o ensino-aprendizagem da 
cognição do texto literário, tema contemplado no programa da 
disciplina de Didáctica da Literatura Portuguesa, minha área 
de docência, nos cursos de Línguas e Literaturas Clássicas e 
Modernas, na Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra.

1.

No que diz respeito ao assunto sobre o qual me coube 
vir aqui falar, a questão específica que a Didáctica deve tratar 
dirá respeito aos processos de ensino-aprendizagem da cogni
ção do texto literário em contexto escolar. Os subsídios teóricos
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disponíveis para enfrentar o assunto encontram -se num 
conjunto diversificado de estudos, sendo de apontar, como 
mais importantes, os da área da linguística aplicada e dos estu
dos literários, especificamente aqueles que se voltam para os 
problemas de didáctica e pedagogia da língua e da literatura.

Para o professor, o estudo dos problemas da cognição é 
uma forma de reflectir sobre o mais impensado (porque muito 
interiorizado) da prática de leitura do texto literário -  o modo 
como processamos o conhecimento, de acordo com a consabida 
tradição (nas práticas pedagógicas de leitura) de tomar como 
objecto de ensino mormente conteúdos textuais. Pensar a 
forma como operamos mentalmente quando lemos os textos é 
assunto que até há pouco tempo (exceptuando reflexões 
muito pontuais e isoladas) não fazia parte do objecto de estudo 
nas áreas que se ocupavam dos problemas da leitura do texto 
literário.

A perspectiva mais frequente que a investigação em di
dáctica da literatura aponta sobre essas matérias revela que o 
tema da aprendizagem dos processos de cognição textual aufere 
de relevância pedagógica, científica e sociocultural.

Tendo abordado em outros momentos a dificuldade dos 
actos de cognição do texto literário no que diz respeito ao ensino 
básico e secundário, a experiência docente na disciplina de 
Didáctica da Literatura Portuguesa tem demonstrado que, 
também ao nível do ensino universitário, os alunos apresen
tam sérias dificuldades em traduzir semanticamente o conteúdo 
de um texto (um poema, um texto dramático, um texto narrativo, 
ou mesmo um texto teórico, independentemente da sua exten
são).

Ao contrário do que se poderia esperar em alunos do 
ensino superior, o conhecimento que estes possuem de opera
ções de análise e interpretação do texto literário não se traduz 
em proficiência na actividade do comentário, mais ou menos 
livre, a que as práticas dialógicas de leitura dão oportunidade. 
Embora compreendam que os actos de ler os impliquem, como
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mais elaborados, mais complexos forem, mais dificuldades 
suscitam.

Esta análise, neste momento apenas exemplificativa 
(mesmo porque devo respeitar o espaço que me concederam), 
evidencia um conjunto de problemas de natureza psicológica, 
afectiva e cultural que afecta a linguagem dos falantes.

Muitas são as razões para a nossa preocupação.
O sujeito que não é capaz de verbalizar discursivamente 

o que pensa, com coesão e coerência, tem forçosamente uma 
limitação básica para estruturar e realizar processos de cons
trução do conhecimento dos textos -  e não só. Nota-se, desde 
já, a gravidade desta circunstância a vários níveis da vida pes
soal e profissional dos alunos, e, numa primeira percepção do 
problema, assente na observação das suas produções discursi
vas, somos levados a pensar que entre eles grassa uma genera
lizada falta de interesse em conhecer e em conceptualizar os 
procedimentos mentais estruturantes das actividades cogniti
vas de leitura, o que, sem dúvida, prejudica uma melhor renta
bilização dos seus conhecimentos.

Tem ficado muito evidente a notória dependência do 
discurso do outro, a imitação das vozes «autorizadas», questão 
directamente relacionada com problemas de axiologia, isto é, 
com a postura dos sujeitos relativamente ao que entendem ser 
os possíveis limites da sua voz. Sendo certo que, num determi
nado nível de competências -  quer linguísticas quer outras, 
específicas, dependentes de conhecimentos linguísticos, estéti
cos, histórico-culturais e literários (o que julgamos ser, no seu 
todo, o nível dos nossos alunos) - , esperamos que o diálogo 
avance, que os argumentos surjam, que os pontos de vista 
sejam defendidos, que as dúvidas sejam colocadas... é também 
certo que ficamos quase sempre defraudados.

Tenho a convicção de que, na abordagem dos problemas 
didáctico-pedagógicos relativos à cognição do texto literário, 
quando a análise das competências discursivas dos alunos 
prestar mais atenção aos limites (mas também ao alcance) das
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suas produções discursivas, quando tivermos atingido esse 
desiderato que também é parte integrante da investigação e do 
ensino de uma didáctica da literatura, teremos começado (ape
nas) a esboçar rumos importantes para um trabalho que é de 
todos os professores que ensinam língua, literatura e cultura 
nos mais diversos graus de ensino. Não vale a pena continuar
mos o mar de lamentações perante o nível dos nossos alunos. 
Tenho a convicção de que esse tipo de atitude se presta fre
quentemente à manutenção do status cfuo, ou seja: eles não 
sabem, eles já deveriam saber, e portanto...

Em última instância, o que se avista no horizonte dessas 
dificuldades é, para alguns, uma realidade situada no terreno 
nebuloso entre o impensado e o escamoteado; mas para outros 
ela já adquiriu os contornos de um lugar e de uma questão 
problemáticos no ensino e na educação, como um todo, nos 
diversos sistemas educativos contemporâneos.

Bem sabemos que a resolução de problemas de tão larga 
dimensão, problemas tão profundos e tão estruturais, só pode 
ocorrer no curso temporal de reformas complexas. Bem sabe
mos que a resolução desses problemas demanda tempos, pes
soas, vontades, oportunidades, formações, preparação, meios 
diversos, etc.

Mas enquanto o status quo não muda (e as mentes 
demoram várias vidas a sofrerem um átomo de mudança), 
creio que vale a pena cada um fazer a sua parte, assim se colo- 
can-do de maneira activa na sua cidadania sócio-ético-profis- 
sional.

E assim chegamos, mais uma vez, ao ponto de constata
ção frequente: a realidade dos insucessos e do abandono esco
lar, em todos os níveis de ensino, sem excluir o superior/ 
/ universitário.

-  Como não ver na nossa limitação em enfrentar essas 
questões que, de certo modo, também reproduzimos na nossa 
prática profissional, uma certa face (ainda que mitigada) da ex
clusão social?
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-  Como não ver figurações mais ou menos explícitas 
dessa exclusão no simples diálogo (que nunca é simplista) 
sobre um texto literário, um texto de crítica literária ou um 
texto de teorização didáctica?

A didáctica da literatura em que apostamos não pode 
deixar de considerar que, no centro de todas as questões do 
seu objecto de estudo, estão as pessoas que desejamos ver cada 
vez mais cientes da responsabilidade maior do acto de ler, seja 
em que clave for.

Num outro plano, que não o escolar aqui considerado, e 
no contexto de problemas educativos da sociedade brasileira, o 
escritor Alcione Araújo escreveu, em crónica, o seguinte:

«Quem não consegue verbalizar o que sente ou 
pensa, é incapaz de parlare, parlamentare, dialogar e, 
desesperado, substitui a palavra ausente pela truculên
cia -  linguagem universal da barbárie. Sem palavra não 
há argumento. Fruto de profunda crise de valores, a vio
lência urbana até poderá se aplacar com o fim do 
desemprego e da miséria, mas sua erradicação exige 
menos tiroteio e mais interlocução, proeza afeita à edu
cação e cultura.» (2)

A lição a extrair desta reflexão e o uso que no nosso tra
balho lhe queremos dar vai no sentido de pensar o trabalho di- 
dáctico que os sujeitos podem desenvolver na formação inicial 
e na formação pós-graduada como um trabalho em que o sujei
to que pensa, lê, reflecte, escreve faz parte da mesma comuni
dade de hermeneutas que operam no campo institucional. 
A diferença é de grau. Quem hoje dá os primeiros passos, 
poderá, amanhã, ensinar-me outros caminhos. Reflectir, falar, 
conversar, ler e escrever não são meras produções discursivas. 
Qualquer forma de verbalização é também meio de constitui
ção ontológica do sujeito do discurso. Por serem igualmente 
veículo de trocas simbólicas, o seu desenvolvimento assume
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uma importância basilar na educação formal e informal, por
que esses actos permitem a formação da própria identidade do 
indivíduo enquanto jovem.

A pedagogia da superação é sempre uma ameaça à 
pedagogia da reprodução, mas se pensarmos diferentemente, a 
inovação não deixa de nos dar um grande alento.

Tendo esboçado, até este momento, os principais con
tornos da problemática da cognição textual, sublinharia mais 
uma vez o quanto as lacunas acima apontadas comprometem a 
formação do profissional de leitura -  no nosso caso, o aluno a 
frequentar o estágio de Português.

A experiência mostra que o desenvolvimento de compe
tências verbo-discursivas deve ter um lugar central na concepção 
de estratégias didáctico-pedagógicas de ensino-aprendizagem. 
É no seu âmbito que a estruturação, selecção e gestão dos con
teúdos programáticos solicitam, por parte dos alunos, a reali
zação de operações mentais produtoras de conhecimento -  que 
de forma espontânea e também de forma sistemática se vão 
convertendo em competências. Neste sentido, é fundamental 
que as práticas pedagógicas de leitura sejam alicerçadas em 
operações de observação heurística e de compreensão herme
nêutica.

Pelo anteriormente exposto, o que poderá delinear-se 
como horizonte possível do trabalho pedagógico com os alunos 
no âmbito da formação de leitores, no tocante à sua preparação 
didáctico-pedagógica para uma actuação profissionalizante?

Tendo em conta, em traços muito gerais, as dificuldades 
aqui analisadas, gostaria de tomar como lema de trabalho nos 
ensaios de didáctica da leitura (capazes, potencialmente, de 
dotar os alunos com competências de actuação profissional como 
formadores de leitores) as seguintes palavras de Michel Otten:

«O acto de leitura é, portanto, uma operação de apli
cação: o leitor-texto, a partir dos seus conhecimentos, 
dos seus códigos (mas também do seu desejo), reage a



22 NO BRANCO DO SUL AS CORES DOS Lf ROS

certas configurações do texto que reconhece ou crê reco
nhecer; tal reconhecimento é acompanhado de todo um 
trabalho de ajustamento do qual resultará a interpreta
ção definitiva.» (3)

Dois comentários me ocorrem. Um primeiro é de concor
dância com os elementos envolvidos na interpretação do texto, 
de concordância com a ideia de leitura como «operação de apli
cação». Com efeito, na leitura, o sujeito coloca-se interagindo 
com os seus conhecimentos do mundo, nos quais o âmago do 
seu Eu (desejo, espírito, alma) é parte integrante. O leitor é bem 
um «leitor-texto»: o texto constitui-se no e pelo leitor. O carácter 
processual da leitura -  processo de síntese memorial (Segre) -  
implica, pois, o «trabalho de ajustamento»: o que quer que seja 
que se apreenda de um texto passa por diversas fases de apro
ximação. O segundo comentário é para exprimir uma discor
dância da noção finalista da interpretação postulada pelo autor.

A percepção das dificuldades cognitivas no processo 
pragmático da leitura socializada (de que se quis apenas dei
xar alguns sinais) é reveladora da necessidade de se investir, 
em sede de investigação e ensino, em práticas de interlocução. 
Algumas achegas nesse sentido são fornecidas por diversos 
estudos que privilegiam os problemas processuais de constru
ção, operacionalização e desenvolvimento de competências 
linguísticas em várias áreas do conhecimento.

Ao considerar a significação do texto, os leitores necessi
tam de desbravar um caminho onde as estratégias inferenciais, 
uma vez iniciadas, se desdobram em múltiplos sentidos. Para 
que o trabalho inferencial lhes seja perceptível, dando uma 
noção de trabalho cognitivo em processo, fazem-lhes falta algu
mas balizas pelo caminho -  o que justifica que tal lhes seja expli
cado desde o início dos processos e em todas as situações. Com 
efeito, só com o treino deste trabalho de forma orientada e siste
mática se podem conseguir resultados. A clarificação dos sujei
tos acerca dos pressupostos que estão subjacentes ao trabalho
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inferencial de interpretação do texto constitui uma mais-valia 
pedagógica.

2 .

De acordo com vários estudos e documentos oficiais, 
podemos considerar a necessidade de criar um conjunto de 
operações cognitivas que, uma vez adquiridas, se traduzem 
em subcapacidades estruturantes das várias competências que 
os sujeitos podem operacionalizar, tanto nas práticas de leitura 
e de escrita como nas diversas formas de diálogo (interno e 
com o/s outro /s).

Para tanto, na preparação pré-pedagógica das activida- 
des de ensino, fará sentido considerar, entre outros, os seguin
tes critérios:

-  Determinar modos de compreensão (seguindo as estraté
gias para a produção de inferências lógicas, pragmáticas 
e criativas, de acordo com diversos teóricos, apresenta
das em conhecido estudo por Jocelyne Giasson (4).

-  Conceptualizar os actos de compreensão através de 
operações metacognitivas.

-  Criar exercícios de análise e de interpretação com base 
em actos de compreensão.

Vejamos um possível escalonamento de procedimentos 
de leitura, consoante o grau de dificuldade em questão.

A um nível básico (segundo ciclo) justifica-se o ensino 
dos seguintes procedimentos:

-  Hierarquizar informações (micro e macrotextuais).
-A ntecipar hipóteses de sentido ao longo da leitura

linear, para controlar o avanço da compreensão.
-  Verificar a validade das hipóteses, através da localiza

ção no texto de elementos que as sustentem.
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-  Verbalizar as hipóteses de sentido em signos semânti
cos que traduzam temas e subtemas.

-  Realizar actividades inferenciais de natureza distinta, 
tendo em conta a «enciclopédia do leitor» (Umberto 
Eco).

-  Explicar a natureza cognitiva e metacognitiva de pro
cessos inferenciais.

-  Categorizar sentidos em redes temáticas.

Para o nível de ensino secundário, operações cognitivas 
estruturadoras das competências de análise e interpretação 
(nível do 10.°-12.° ano). Neste patamar intermédio, destacaria 
as seguintes operações cognitivas -  que implicam o domínio 
das anteriores e são estruturadoras das competências de análise 
e interpretação literárias:

-  Estabelecer relações entre o plano do enunciado e o 
plano da enunciação.

-  Estabelecer relações pertinentes entre os níveis semióticos 
do texto literário (semântico, sintáctico e pragmático).

-  Conceptualizar e categorizar a informação temática, 
de acordo com elementos explícitos ou implícitos.

-  Compreender o modo de funcionamento retórico-dis
cursivo do texto.

-Identificar modos de progressão textual (tópico/comen
tário).

-  Questionar a intencionalidade comunicativa.

Procedimentos de leitura para um nível avançado. Quan
to ao ensino superior, universitário ou não, eis alguns exemplos 
de operações interpretativas mais complexas que devem ser 
objecto de questionamento, de acordo com a evolução da teoria e 
da crítica literárias:

-  Questionar os problemas de natureza semântica, retóri
ca e pragmática: como fala o texto; qual o sentido 
daquilo sobre o que fala.
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-  Descortinar os procedimentos discursivos de significa
ção, perspectivando a sua intencionalidade semântico- 
-pragmática.

-  Problematizar os sentidos em articulação com a cons
trução retórica do discurso.

-  Conceptualizar os procedimentos técnico-compositi- 
vos dos textos, integrando-os em níveis semióticos e 
detectando efeitos estéticos.

-  Identificar a relação entre o texto, a poética autoral e o 
sistema literário.

-  Identificar a relação entre as obras e as suas poéticas 
implícitas e/ou explícitas, operando conexões com a 
periodização literária (período, movimento, corrente, 
geração, escola, grupo, etc.).

-  Determinar as múltiplas relações de intertextualidade.
-  Problematizar as cambiantes estéticas de ruptura, des

vio, prolongamento e continuidade.
-  Conceptualizar a relação do texto literário com outras 

artes, valorizando a construção de critérios estéticos 
inerentes às linguagens presentes.

3.

Como atingir este patamar cognitivo? Sublinharia, uma 
vez mais, a importância do uso voluntário e consciente das 
operações cognitivas produtoras de sentido, desde os estádios 
elementares aos mais avançados do percurso de formação e 
aperfeiçoamento das competências do leitor. A leitura, condu
zida a partir da realização de operações produtivas, permite ao 
sujeito ter o controlo metacognitivo dos seus procedimentos 
estratégicos. Por outras palavras, o leitor passa a cooperar com 
o texto de forma consciente, podendo então falar-se dele como 
um «leitor-texto», de acordo com o conceito formulado por 
Michel Otten.
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Não é demais reforçar a importância da interlocução 
cujo alcance sociocultural está longe de ser explorado até às 
últimas consequências, no que diz respeito ao conhecimento 
que o sujeito começa a adquirir de si próprio e do outro. Neste 
sentido, a leitura afirma-se como uma prática de alteridade. 
E a partir deste momento que se encontram reunidas as condi
ções para os alunos experimentarem o prazer intelectual e 
afectivo (auto-estima). Só neste nível de discussão científica é 
que a problemática da motivação para a leitura ganha toda a 
sua legitimidade didáctico-pedagógica.

Vale a pena recordar a dimensão dialéctica inerente à 
interlocução, sabendo-se que «O processo de diálogo intersub- 
jectivo permite à pessoa transformar as suas mensagens, elimi
nando estereótipos e preconceitos, graças à informação e aos 
instrumentos de análise e reflexão a que acede, em função do 
contributo dos restantes parceiros implicados no acto comuni
cativo» (5).

Quanto à sempre candente problemática e polémica 
questão dos modelos/estratégias didácticas de leitura, em 
especial no que respeita à sua eficácia pedagógica e à sua 
dimensão potenciadora de transformações significativas nos 
sujeitos, a experiência mostra a necessidade de pensar a ques
tão numa perspectiva conjuntural, que envolva tanto proble
mas endógenos ao ensino como problemas exógenos.

Assim, as estratégias, os percursos, os modos de aborda
gem dos textos devem ser concebidos, estruturados, testados e 
avaliados no contexto educativo atendendo a uma série de con
tingências que, se não forem atendidas, comprometem o esforço 
intelectual do professor, seja na reflexão sobre conteúdos decla
rativos, seja na reflexão sobre os conteúdos processuais.

Aproveitando o facto de estar numa Escola Superior de 
Educação onde, suponho, as questões de formação de formadores 
de leitores têm especial relevância curricular, seja-me permitido 
deixar aqui uma sugestão para que, também aqui, se cumpra o 
desígnio da pedagogia socioconstrutiva. A sua relevância nas
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áreas curriculares orientadas para o ensino-aprendizagem da 
natureza dos processos assumidos pelos diversos agentes só 
poderá trazer bons resultados pedagógicos. Numa palavra, só 
poderá aumentar a consciência de que a clarificação dos pro
cessos mentais de compreensão dos mundos que o texto literá
rio veicula, ao mesmo tempo que co-constrói, dota o sujeito 
cognoscente de uma consciência metacognitiva que funciona 
para o próprio como arma estratégica. Uma poderosa arma é, 
com efeito, o conhecimento -  quando o sujeito conhecedor se 
torna também o seu próprio mestre.

A título de sugestão, porque não pensar em programas 
de formação de leitores abertos à comunidade escolar, envol
vendo alunos, pais, professores, bibliotecários e outros agentes 
culturais? Seja-me permitido evocar aqui experiências nesse 
sentido realizadas em universidades brasileiras, onde a concor
rência de esforços por parte de diversos agentes formadores do 
leitor se tem revelado consequente nos propósitos, multiplica
dora de efeitos no terreno (6).

Impõe-se uma conclusão suplementar: no bojo desta 
análise das dificuldades cognoscentes no processo de constru
ção de interpretação textual, mantenho a minha inabalável 
confiança no alcance formativo do ensino de competências 
estratégicas de leitura no quadro de uma teorização pragmáti
ca dos processos de leitura, tal como essa teorização continua a 
ser postulada convergentemente nos estudos literários, cultu
rais e educacionais.

Conclusão:

Dada a amplitude dos saberes estruturadores de um 
pensamento crítico, mister da educação em todas as socieda
des independentemente do tempo e do lugar, creio que não se 
pode dispensar o contributo das práticas pedagógicas de leitu
ra, voltadas, justamente, para o fortalecimento das capacidades
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discursivas dos sujeitos. Neste sentido, o conhecimento explícito 
dos processos de cognição textual e discursiva constitui um 
factor que assegura uma mais aprofundada preparação dos 
saberes científicos e experienciais, teóricos e práticos, cuja con
junção fecunda e criativa deve a Escola promover. Não se 
alheiam, obviamente, outras visões do mesmo problema que 
postulam objectivos formativos para o estudo do texto literário 
na aula de língua e literatura, visões que escrevem outras nar
rativas.

Notas

f1) Que esta evidência acerca da importância dos trabalhos 
práticos não quer dizer, para nós, menosprezo para com as questões 
teóricas, metateóricas e epistemológicas é um facto. Mas é preciso 
dizê-lo aqui.

(2) Cf. «Meu sonho» in Urgente É a Vida.
(3) Cf. Michel Otten, «Sémiologie de la lecture» in Maurice 

Delcroix e Fernand Hallyn (org.), Introduction aux études littéraires. 
Méthodes du texte, 2.a tir., Paris, Duculot, 1990, p. 342.

(4) Ver Jocelyne Giasson, A Compreensão da Leitura, Porto, Asa.
(5) In Ayuste et a l, Planteamientos de la pedagogia crítica -  comu

nicar y transformar, Barcelona, Graó Editorial.
(6) Um exemplo de instituição que opera neste domínio e com 

esta filosofia educativa é a Universidade de Passo Fundo, no Estado 
do Rio Grande do Sul (Brasil), que vai sendo cada vez mais conhecida 
em Portugal, Espanha, França, Itália, Canadá..., por nela se realizar 
bienalmente aquela que já é considerada a maior jornada mundial de 
literatura (ver www.jornada.upf.br)

http://www.jornada.upf.br

