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“Gosto da idéia de que nosso corpo é a soma de vários outros 

corpos. Ao corpo físico, somam-se um corpo linguagem, um 

corpo sentimento, um corpo imaginário, um corpo profissional e 

assim por diante. Somos a mistura de todos esses corpos, e é 

essa mistura que nos faz humanos. As diferenças que temos em 

relação aos outros devem-se à maneira como exercitamos esses 

diferentes corpos. Do mesmo modo que atrofiaremos o corpo 

físico se não o exercitarmos, também atrofiaremos nossos 

outros corpos por falta de atividade” (Rildo Cosson, 

Letramento literário). 
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RESUMO 
 
 
 
 
 

Esta pesquisa originou-se da necessidade de mais estudos sobre o ensino de literatura com 
vistas à formação do leitor literário. Ela tem como objetivo, entre outros aspectos, conhecer o 
conceito do professor sobre literatura e metodologias de ensino de literatura; comparar 
práticas didático-pedagógicas de ensino de literatura de uma escola de referência e de uma 
escola tradicional da rede estadual de ensino de Pernambuco; e investigar se há aspectos 
inovadores no tratamento escolar da literatura nas escolas de referência em ensino médio de 
Pernambuco. Para realizar esta pesquisa qualitativa observamos a prática pedagógica de dois 
professores da rede estadual de ensino de ensino, um da escola de referência (ER) e outro da 
escola estadual que não é de referência (EE), nos momentos em que suas aulas tivessem 
especificamente o objetivo de formar o leitor literário; fizemos entrevista semiestruturada com 
os professores e analisamos documentos oficiais e não-oficiais, através de um estudo 
comparativo com triangulação de dados. Do ponto de vista teórico, como fundamentação 
teórica para nossos estudos sobre ensino de literatura, utilizamos autores como Martins 
(1994), Lajolo (1982), Geraldi (2006), Pinheiro (2009), Suassuna (2006a e 2006b), Lima 
(1996), Soares (1998), Magnani (1989), Malard (1985), Aranha (1996), Eagleton (2003), 
Ferreira e Leal (2006), Beserra (2006), Chiappini (2006), entre outros. A análise e a 
interpretação dos dados nos permitiram perceber, entre outras coisas, que um professor de 
literatura que seja um leitor assíduo formará com mais sucesso outros leitores e que a 
formação acadêmica do professor de língua portuguesa ainda é falha, principalmente no que 
se refere ao ensino de literatura. Percebemos também que não há muito investimento da rede 
pública estadual de PE no ensino de literatura e em recursos para a formação do leitor literário 
e que mesmo a escola de referência não dá um tratamento diferenciado à literatura. 
 
 
 
 
 
 
 
Palavras-chave: Ensino de literatura; leitor; avaliação; livro didático; escola de referência. 
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ABSTRACT 
 
 
 
 

This research has originated from the need of more studies on literature teaching aiming at the 
literary reader education. Among other aspects, It aims to know the teacher’s conception of 
literature as well as methodologies of literature teaching; to compare didactic-pedagogic 
practices on literature teaching between a reference and a traditional public school of the state 
of Pernambuco; and to investigate if there are innovative aspects regarding the way literature 
is being dealt in reference public high schools of Pernambuco. In order to carry out this 
qualitative research we have observed the pedagogic practice of two public school teachers, 
one from a reference school (RS) and the other one from a non-reference school (PS), in the 
moments during their classes when the literary reader education was specifically the goal. We 
have conducted a semi-structured interview with the teachers and analyzed official and non-
official documents through a comparative study with data triangulation. From a theoretical 
perspective, as a basis for our studies of literature teaching, we have based our argumentation 
on authors like Martins (1994), Lajolo (1982), Geraldi (2006), Pinheiro (2009), Suassuna 
(2006a e 2006b), Lima (1996), Soares (1998), Magnani (1989), Malard (1985), Aranha 
(1996), Eagleton (2003), Ferreira e Leal (2006), Beserra (2006), Chiappini (2006), among 
others. The analysis and interpretation of the data allowed us to realize, among other things, 
that a literature teacher who is a frequent reader will successfully form readers and that the 
college education of the Portuguese teacher is still flawed, mainly concerning literature 
teaching. We have also realized that there is not much investment from the public schools of 
the state of Pernambuco in literature teaching and in resources for the making of literary 
readers, and that even the reference school does not provide a differential approach to 
literature.       

 
 
 
 
 
 
 

Key-words: Literature Teaching; Reader; Evaluation; Textbook; Reference School. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

A leitura é um importante mecanismo de contato com a linguagem, além de permitir 

ao leitor conhecer novas histórias, novas realidades, novos lugares e também refletir sobre a 

sua situação sociocultural, repensar valores e conceitos; faz pensar sobre posicionamentos 

diante da vida, além de possibilitar uma relação entre o texto que se está lendo e outras 

leituras anteriores. Martins (1994) diz que  

 

(...) aprender a ler significa também aprender a ler o mundo, dar sentido a ele 
e a nós próprios, o que, mal ou bem, fazemos mesmo sem ser ensinados. A 
função do educador não seria precisamente a de ensinar a ler, mas a de criar 
condições para o educando realizar a sua própria aprendizagem, conforme 
seus próprios interesses, necessidades, fantasias, segundo as dúvidas e 
exigências que a realidade lhe apresenta (p. 34). 

 

 

Assim, o leitor não vai descobrir o sentido de um texto, mas sim atribuir-lhe 

significados, vai perceber as intenções do autor, ou seja, 

 

Ler não é decifrar, como num jogo de adivinhações, o sentido de um texto. 
É, a partir do texto, ser capaz de atribuir-lhe significado, conseguir 
relacioná-lo a todos os outros textos significativos para cada um, reconhecer 
nele o tipo de leitura que seu autor pretendia e, dono da própria vontade, 
entregar-se a esta leitura, ou rebelar-se contra ela, propondo outra não 
prevista (LAJOLO apud GERALDI, 2006, p. 91). 
 
 

 A literatura, por sua vez, é uma prática social tanto da parte de quem escreve quanto 

da parte de quem lê. Prática social vista como atividade humana com intenção 

transformadora, que expressa o peculiar da relação do homem com o mundo, os modos de ser 

do/no mundo. A literatura é uma prática historicizada, influenciada por valores defendidos 

pela classe que domina a sociedade e pelos das classes que a esta se contrapõe. O melhor 
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caminho para entrar em contato com a disciplina literatura é a leitura. Leitura na íntegra de 

contos, poemas, romances, tanto antigos quanto atuais. E o melhor veículo para ler literatura é 

o livro.  Sabemos que todo tipo de livro possibilita que o leitor possa construir significações, 

mas os livros literários o fazem com maior destaque, pois eles partem da particularidade do 

ser humano e de suas questões universais. 

 A literatura1 é a disciplina escolar mais antiga do Brasil: configurou-se como tal desde 

a época dos jesuítas, quando era utilizada para doutrinar, passando pelas antologias nas 

décadas de 1950 e 1960, quando o texto era visto como forma de bem escrever. Apesar disso, 

a literatura tem sido vista como um apêndice2 da língua e até hoje carece de atenção nos 

documentos oficiais e normatizações de ensino; a Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional (LDB) de no 4.024/61 e a Lei Reformista de no 5.692/71 confirmam esse fato.  

 A Lei 4.024/61, por exemplo, não traça políticas nem conteúdos para disciplina 

alguma. Ela transfere essa responsabilidade ao Conselho Federal de Educação, como pode ser 

visto no seu artigo 40: 

 

Compete ao Conselho Federal de Educação, respectivamente, dentro dos 
seus sistemas de ensino: organizar a distribuição das disciplinas obrigatórias 
fixadas para cada curso, dando especial relevo ao ensino de Português. (apud 
LIMA, 1996, p. 81). 

 

 Ainda com respeito à Lei no 4.024/61, nas diretrizes para o ensino secundário, destaca-

se que “deverá merecer especial atenção o ensino do Português nos seus aspectos lingüísticos, 

históricos e literários.” (Cap II, artigo 46, parágrafo 1º). Porém, a instrução normativa de no 15 

da Circular de no 162 traz como eletivas as seguintes disciplinas: “línguas estrangeiras 

                                                 
1 Literatura é uma nomenclatura moderna. Inicialmente denominava-se Poética a disciplina que era utilizada 
pelos jesuítas para doutrinar.  
2 Essa expressão é usada pelo Prof. Dr. Aldo de Lima em “Políticas educacionais e ensino de literatura 
brasileira”, trabalho de 1996. 
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modernas, grego, mineralogia e geologia, estudos sociais, psicologia, lógica, literatura, 

introdução às artes”. 

 Segundo a análise de Lima (1996), 

 

[...] sem fugir do que a Lei fixa em termos de carga horária e sugestão dos 
aspectos sob os quais pode a Língua Portuguesa ser ensinada, é necessária a 
leitura da Instrução que esse Conselho dá para o ensino do Português, à 
proporção que é essa Língua, mas não sua Literatura, uma das disciplinas 
obrigatórias dos 1os e 2os ciclos, à época: ginásio e secundário; esse, dividido 
entre o clássico e o científico (p. 82). 
 
 

 
 Apesar de haver uma concordância sobre defeitos técnicos e algumas omissões, a Lei 

5.692/71, por sua vez, preserva, segundo Lima (1996), os primeiros dezessete artigos da LDB 

anterior, por ter em conta que estes “são réplicas dos princípios constitucionais”. 

 
 
(...) a atual Lei delega maior competência às escolas. Apenas nas matérias 
relativas ao núcleo comum deve o Conselho Federal fixar “os objetivos e a 
amplitude”. Portanto, organizar o “currículo pleno”, regulamentar como 
desenvolver as diferentes disciplinas e em que sequência, em que tempo, 
com que orientação metodológica, são tarefas dos professores, da direção 
dos estabelecimentos de ensino.  (Boynard et al., apud Lima, 1996, p. 93). 

 
 
 

 Não há, na verdade, nesse segundo texto legal, uma política específica para o ensino 

da literatura brasileira no nível médio. Porém, a literatura foi citada dentro dos objetivos 

instituídos pela disciplina Moral e Cívica, então é evidente que seu ensino seria efetivado com 

base nesses objetivos previamente instituídos que visavam “ao preparo do cidadão para a 

obediência da lei, à fidelidade do trabalho e à integração na comunidade e ao estímulo e 

desenvolvimento das habilidades e atitudes necessárias a uma vivência democrática (LIMA, 

1996, p. 95).” 

 A literatura, ainda segundo a Lei no 5.692/71, seria vista como mais um afresco ou 

instrumento de decoração intelectual do que como conhecimento estético, social e histórico de 
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visão de mundo, de problematizações da existência humana, a partir da palavra, para 

interpretar a sociedade em que vivemos, ressalta Lima (1996). 

 Por sua vez, os Parâmetros Curriculares Nacionais de Língua Portuguesa (PCNLP), 

lançados no final dos anos 1990, mostram que a atividade com o texto literário deve ser 

frequente e contínua:  

 

É importante que o trabalho com o texto literário esteja incorporado às 
práticas cotidianas da sala de aula, visto tratar-se de uma forma específica 
de conhecimento. Essa variável de constituição da experiência humana 
possui propriedades compositivas que devem ser mostradas, discutidas e 
consideradas quando se trata de ler as diferentes manifestações colocadas 
sob a rubrica geral de texto literário. (BRASIL, 1998, p. 29). 
 
 

 
 Os PCNLP do ensino fundamental apontam para a necessidade do trabalho contínuo 

com o texto literário, porém de forma superficial. Já os PCNLP do ensino médio, que 

deveriam abordar o ensino de literatura de forma mais aprofundada, pelo fato de esta se 

constituir, nesse nível de ensino, em uma disciplina curricular, esquivam-se dessa tarefa, 

abordando mais o trabalho a ser feito com a língua através dos diferentes gêneros textuais, 

associados às novas tecnologias, em detrimento da literatura (cf. BRASIL, 1999). Percebe-se, 

mesmo que numa análise superficial dos PCNLP, a continuidade da tendência a tornar o 

estudo da literatura como algo a ser feito de forma secundária. 

Como se pode ver, a trajetória da literatura na escola não tem sido sem percalços. 

Assim, apesar de a literatura ser a disciplina mais antiga do Brasil, de os PCNLP mostrarem a 

importância da incorporação de atividades com o texto literário de forma frequente e de se ter 

conhecimento de que o melhor veículo para essa aprendizagem é o livro literário, ainda há 

práticas pedagógicas que se pautam unicamente pelo ensino de história da literatura, dando 

ênfase a periodizações, características e autores das escolas literárias; ou, então, procede-se à 
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leitura de fragmentos de obras, que são utilizados para encontrar/reconhecer informações 

pontuais e superficiais do/no texto.  

 Por outro lado, a prática do professor de língua portuguesa é permeada e fortemente 

influenciada por concepções – mesmo que não totalmente conscientes – de língua, de 

literatura e de ensino de literatura, além de concepções políticas e ideológicas. Conhecer as 

concepções que permeiam a prática desse professor é de suma importância para compreender 

os porquês dessa ou daquela forma de ensino de literatura.  

 No que tange à escola e ao ensino, nos anos 2000, em Pernambuco, em meio a uma 

crescente industrialização do Estado, por conta da instalação de diversas empresas de vários 

ramos de atuação e também da instalação do estaleiro Atlântico Sul, no Porto de Suape, e com 

o aumento da necessidade de trabalhadores especializados para atuação nesses postos de 

trabalho, surge um novo modelo de escola no âmbito da Rede Estadual de Ensino, os Centros 

experimentais, posteriormente chamados escolas de referência em ensino médio, que visam a 

suprir a carência de profissionais de nível técnico em diferentes campos de atuação. 

Os principais objetivos desse tipo de instituição são oferecer uma educação voltada 

para a profissionalização, em horário integral, e ser referência em Ensino Médio. 

Diferentemente das demais escolas da rede estadual, a escola de referência (doravante ER) 

tem uma estrutura diferenciada tanto para os docentes, em termos de condições de trabalho e 

remuneração, quanto para os discentes, em termos de estrutura física e qualidade de ensino. 

As ER fazem parte do Programa de Educação Integral, criado pelo governo do Estado de 

Pernambuco, com o objetivo de reestruturar o ensino médio pernambucano.  

 O referido programa tem como meta oferecer jornada ampliada de estudos aos jovens 

beneficiados, qualificando-os para o trabalho; assim, esses jovens terão, ao lado de uma 

formação acadêmica diferenciada, uma formação também voltada para a educação 
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profissional. Para isso, o Programa de Educação Integral conta com apoio da iniciativa 

privada, através do ICE (Instituto de Co-responsabilidade Empresarial). 

 Segundo o artigo 2º da Lei Complementar no 125, de 10 de julho de 2008, que cria o 

Programa de Educação Integral e dá outras providências, o Programa tem, entre outras 

finalidades: III – difundir o modelo de educação integral no Estado, com foco na 

interiorização das ações do governo e na adequação da capacitação de mão-de-obra, conforme 

a vocação econômica da região; e  IX – integrar o ensino médio à educação profissional de 

qualidade como direito à cidadania, componente essencial de trabalho digno e do 

desenvolvimento sustentável (Lei Complementar no 125, p. 1 e 2). 

 A escola de referência guia-se pelos seguintes pontos: Protagonismo juvenil - o jovem 

é visto como ator principal em todas as ações da escola; Co-responsabilidade – todos (agentes 

internos e externos) unem esforços na efetivação do projeto escolar; Atitude produtiva – 

espírito de servir para produzir resultados; humildade para trabalhar em equipe; consciência 

da importância da comunicação e da confiança; Conhecimento a serviço da formação humana 

– formação vista por uma perspectiva integradora, contemplando o saber, o saber-fazer e o 

saber-ser; e replicabilidade – visam garantir a viabilidade dos achados, possibilitando a 

replicação da experiência, consideradas as especificidades de cada situação. (Cf. 

PERNAMBUCO, 2009) 

Além disso, sua prática pedagógica inspira-se nos princípios filosóficos de igualdade de 

condições para acesso e permanência na escola; liberdade de aprender, pesquisar e divulgar a 

cultura, o pensamento, a arte e o saber; promoção do pluralismo de ideias e de concepções 

pedagógicas; respeito à liberdade e apreço à tolerância; gratuidade do ensino, com isenção de 

taxas e contribuições de toda e qualquer natureza; gestão democrática e colegiada; valorização 

do profissional da educação; garantia de uma educação básica de qualidade (p. 4 -5). 
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Dentre os objetivos elencados para a escola de referência, destacamos alguns, que 

evidenciam o olhar voltado para o mundo do trabalho: 

“Preparar e orientar para a integração do educando ao mundo do trabalho, 
com as competências que garantam seu aprimoramento profissional e 
permitam acompanhar as mudanças que caracterizam a produção de nosso 
tempo; Formar jovens autônomos, solidários, participativos, estabelecendo 
relações significativas com seu meio, qualificados para o trabalho pelo 
exercício da cidadania (PERNAMBUCO,2009, p. 5). (grifos nossos) 

 

O currículo é visto enquanto instrumento da cidadania democrática e as diretrizes 

orientadoras, divididas em quatro premissas: aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a 

conviver e aprender a ser, são eixos estruturais da educação na sociedade contemporânea, 

apontadas pela UNESCO. 

O acesso dos estudantes à escola de referência deve obedecer ao artigo 206 da 

Constituição Federal, que versa sobre a garantia do princípio de universalidade e igualdade 

para acesso e permanência a todos. Porém, para o acesso à escola pública, deve ser observada 

a proximidade da residência do aluno, segundo a Lei no8069/90 no artigo 53, inciso v 

(Estatuto da Criança e do Adolescente). Os alunos ingressam na escola de referência através 

de uma solicitação feita na secretaria da escola de origem do aluno, obedecendo ao número de 

vagas oferecidas pelo Programa de Educação integral. Alguns critérios devem ser respeitados, 

tais como: “ter concluído o ensino fundamental; ter sido promovido à série subseqüente; 

aceitação e disponibilidade de horário integral, expresso pelo aluno ou pelo seu responsável 

quando de menor (sic)” (PERNAMBUCO, 2009, p. 28). 

 Como, de certa forma, há uma legislação e um projeto político específico para as 

escolas de referência, e tendo em vista nosso interesse por analisar o ensino de literatura no 

âmbito da rede estadual de ensino de Pernambuco em sua relação com o debate 

contemporâneo sobre o ensino dessa disciplina, optamos, então, por investigar se há aspectos 

inovadores no tratamento escolar da literatura no caso específico das ER. 
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Assim, a partir dessa discussão inicial, perguntávamos: Que práticas didático-

pedagógicas são necessárias para um ensino de literatura com o objetivo de formar o leitor 

literário? De forma mais específica, perguntávamos: Qual o conceito do professor sobre 

literatura e sobre metodologias de ensino de literatura? Como o professor conduz a formação 

do leitor literário em sala de aula? Como o professor organiza suas aulas, a partir dos 

documentos oficiais, da sua formação, e do seu conceito de literatura e ensino de literatura? 

Como se dão as práticas didático-pedagógicas de ensino de literatura em uma escola de 

referência e em uma escola tradicional3 da rede estadual de ensino de Pernambuco? Há 

aspectos inovadores no tratamento escolar da literatura no caso específico das ER? 

 Após ter as motivações da nossa pesquisa elencadas, e também as questões 

norteadoras da nossa investigação, mostraremos como ela foi feita. 

 Nossa pesquisa foi realizada em duas escolas da rede de ensino do estado de 

Pernambuco, uma vista como escola de referência em ensino médio, e outra, como escola 

tradicional da rede estadual de ensino, mais especificamente em turmas do 3º ano do Ensino 

Médio. Nossos sujeitos foram um professor e uma professora de língua portuguesa que 

tivessem como objetivo principal do ensino de literatura, a formação do leitor literário. Para 

atingirmos as respostas para as questões que nortearam nosso trabalho e com base nos 

pressupostos apresentados, traçamos para esta pesquisa os objetivos discriminados abaixo. 

 

 

�  Geral 

- Analisar práticas didático-pedagógicas de ensino de literatura com vistas à formação do 

leitor literário. 

 

                                                 
3 Aqui tradicional é um termo utilizado para indicar a escola que não é tratada, no sistema estadual de ensino de 
Pernambuco, como referência em ensino médio. 
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� Específicos 

 

- Conhecer o conceito do professor sobre literatura e metodologias de ensino de literatura. 

- Observar como o professor conduz a formação do leitor literário em sala de aula. 

- Conhecer como o professor organiza suas aulas, a partir dos documentos oficiais que tratam 

do ensino de literatura, da sua formação, e do seu conceito de literatura e ensino de literatura. 

- Comparar práticas didático-pedagógicas de ensino de literatura de uma escola de referência 

e de uma escola tradicional da rede estadual de ensino de Pernambuco.  

- Investigar se há aspectos inovadores no tratamento escolar da literatura no caso específico 

das ER. 

A partir desses objetivos elencados, surgiram muitas hipóteses de respostas às 

perguntas feitas. Acreditávamos inicialmente que, para um ensino que tivesse como objetivo 

formar o leitor literário, seriam necessárias práticas didático-pedagógicas que tivessem como 

ponto central a leitura, na íntegra, de textos literários e que, a partir dessas leituras, os leitores 

pudessem refletir sobre sua existência, compreender aspectos da sociedade em que vivem, 

perceber com outro olhar as relações humanas, ter o prazer estético despertado; ou seja, 

tratava-se de formar,  a partir das aulas de literatura, leitores críticos. 

  Quanto ao professor, acreditávamos que este deveria perceber a literatura como mais 

do que uma disciplina escolar ou um sistema de escolas literárias; deveria ter a sensibilidade 

de perceber e explorar adequadamente textos que têm a intenção literária, fossem eles 

consagrados ou não; deveria ter, ainda, consciência da existência de várias metodologias de 

ensino de literatura, para o que os documentos oficiais pudessem servir como subsídio. Além 

disso, seria imprescindível que esse professor tivesse uma formação acadêmica consistente e 

fosse, ele próprio, um leitor crítico da literatura. 
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Finalmente, no que tange às condições de trabalho, acreditávamos que uma boa 

biblioteca, com um acervo de qualidade, ao lado de outros materiais e recursos, seria 

indispensável numa prática de ensino de literatura que em que se pretendesse assegurar a 

ampliação da vivência cultural dos alunos e a formação do leitor literário. 

A nossa pesquisa utilizou o questionário, a observação, a entrevista semiestruturada e 

a análise documental, como recursos metodológicos para a obtenção de dados e para posterior 

análise do material encontrado. A análise nos permitiu confirmar nossas hipóteses, mas, 

mesmo confirmando o que já era esperado, nossa pesquisa nos proporcionou achados muito 

relevantes, a nosso ver. 

 Nesse momento, a fim de situar o leitor, mostraremos o modo de organização do nosso 

texto. 

 No primeiro capítulo, fizemos um breve histórico do ensino de língua e literatura, 

falamos sobre leitura, literatura e ensino de literatura. Falamos também sobre avaliação, 

formação do leitor, o professor enquanto leitor, livro didático e documentos oficiais. 

 No segundo capítulo, mostramos o nosso caminho metodológico e explicamos a 

utilização de cada instrumento de pesquisa.  

 No terceiro e último capítulo, realizamos a análise dos dados colhidos com os recursos 

metodológicos apresentados no capítulo anterior e fizemos a triangulação dos dados pela 

perspectiva etnográfica, destacando as respostas encontradas e a confirmação das hipóteses 

iniciais. 

 Nas considerações finais, apresentamos os resultados encontrados e as possibilidades 

de outras pesquisas que este trabalho pode despertar. Mostramos também, que este estudo não 

tem respostas categóricas e imutáveis, pois, como todo trabalho na área das ciências humanas, 

este, também é fruto de uma visão e feito através de uma perspectiva. 
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CAPÍTULO 1 – REFERENCIAL TEÓRICO 

 

1.1 Breve histórico do ensino de língua e literatura 

 

 Aranha (1996) diz que na chegada ao Brasil, em 1549, de Tomé de Sousa, primeiro 

governador-geral, acompanhado por vários jesuítas comandados por Manuel da Nóbrega, 

foram necessários apenas 15 dias para os missionários fazerem funcionar, na cidade de 

Salvador, uma escola de ler e escrever. É o início do processo de criação de escolas 

elementares, secundárias e seminários que depois se espalharam pelo Brasil. 

 As primeiras escolas são voltadas para os filhos dos índios e dos colonos, mas os 

jesuítas tendem a separar os chamados “catequizados” dos ditos “instruídos”. Ou seja, a 

educação voltada para os índios resume-se na cristianização e na pacificação, para torná-los 

dóceis ao trabalho. Já com relação aos filhos dos colonos, a educação era mais ampla e se 

estendia além do ler e escrever. Como podemos perceber, desde o início da escolarização no 

Brasil já se fazia diferença entre o ensino voltado às classes mais pobres e o das classes mais 

abastadas. 

 Os jesuítas, desde o século XVI, montaram em nosso país uma estrutura de três cursos 

de nível médio: letras humanas, filosofia e ciência (ou artes), e teologia e ciências sagradas, 

destinadas à formação do humanista, do filósofo e do teólogo, respectivamente. 

 O ensino no Brasil, no século XVII, não difere muito daquele do século anterior. O 

monopólio do ensino jesuítico mantém uma escola conservadora e alheia à revolução 

intelectual promovida pelo racionalismo cartesiano e pelo renascimento científico. A 

educação interessa a poucos membros das classes dirigentes, é literária e abstrata, afastada dos 

interesses mais utilitários. Nessa época, ressalta Soares (1998), o ensino de português 
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restringia-se à alfabetização e os que prosseguiam na escolaridade passavam diretamente ao 

aprendizado da gramática da Língua Latina, da Retórica e da Poética. 

 Soares (op. cit.) diz que o ensino de língua e o de literatura sempre estiveram 

interligados e inter-relacionados. Desde o Brasil colônia até o século XVIII, pelo menos, o 

ensino da língua tinha como função o reconhecimento das normas e regras de funcionamento 

do dialeto de prestígio. Os jesuítas foram expulsos em 1759 e a reestruturação do ensino no 

país só se deu mais tarde, por ocasião da reforma implementada pelo Marquês de Pombal. 

Aranha (1996) reflete sobre o quão prejudicial foi ao Brasil o desmantelamento da estrutura 

educacional criada pelos jesuítas.  

Magnani (1989) mostra que a reforma Pombalina foi inspirada pelo movimento 

iluminista, com o objetivo de transformar Portugal numa metrópole e também de adequar a 

colônia à nova realidade, ao contrário da mentalidade jesuítica, alheia às revoluções 

científicas, na época em que essa ordem religiosa comandava o ensino no Brasil. Apenas em 

1772 é implantado o ensino público oficial. Nesse momento, a Coroa nomeia professores e 

estabelece planos de estudo e inspeção, e modifica o então curso de humanidades, criado na 

vigência do ensino jesuítico, para o sistema de aulas régias de disciplinas isoladas, com o 

objetivo de formar o indivíduo para o Estado e não mais para a Igreja. Com isso, fica mais 

nítido o caráter autoritário e paternalista do Estado. 

  Só a partir da reforma Pombalina, que tinha a intenção de implantar o ensino de 

línguas modernas, como o francês, além de desenho, aritmética, geometria e ciências naturais, 

mostra Soares (1998), tornou-se obrigatório, tanto no Brasil quanto em Portugal, o ensino da 

língua portuguesa, ensino esse que, seguindo a tradição de ensino do latim, concentrava-se na 

gramática da língua. Então, passou-se a ensinar a gramática do português e, a seu lado, 

manteve-se o aprendizado da Retórica e da Poética.  Mesmo após a criação da disciplina 

“Português”, esta continuou a ser estudo de gramática da língua e leitura de literatura de 
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autores portugueses e brasileiros com a finalidade de consolidar e fazer seguir um padrão de 

“boa” escrita. 

 Segundo Aranha (1996), havia, nessa época, inúmeras dificuldades. Os colégios eram 

dispersos, os professores não tinham formação específica e o ensino não se caracterizava por 

uma uniformidade. Eram muitas as queixas quanto à incompetência dos professores leigos, 

que eram muito mal pagos. Na tentativa de suprir a lacuna deixada pelos jesuítas, surgem 

algumas escolas carmelitas, beneditinas e franciscanas. 

 Com isso, o ensino passa a ser organizado em forma de aulas avulsas de latim, grego, 

filosofia e retórica. É também nessa época que, após mudanças em Portugal, surge a instrução 

primária escolar para o preparo nas técnicas de leitura e escrita. Já os brasileiros que tinham o 

desejo de seguir carreiras liberais iam estudar na metrópole. A maioria dos estudantes se 

dirigia à Universidade de Coimbra, também dos jesuítas, para estudar ciências teológicas ou 

jurídicas, e à Montpellier, na França, para cursar medicina. 

 Na metrópole, o Marquês de Pombal promove a reestruturação da Universidade de 

Coimbra, já que a Companhia de Jesus fora afastada. São reformulados, nesse momento, o 

ensino de filosofia e letras, matemáticas e ciências da natureza, e também os cursos jurídicos. 

 Com a vinda da família real para o Brasil, em 1808, surge a necessidade de mudanças 

administrativas e intelectuais. Criam-se a Imprensa Régia, em 1808, a Biblioteca Pública, em 

1810, e a primeira revista intitulada “As variações ou Ensaios de Literatura”, em 1813. 

Criam-se também cursos para o preparo de mão de obra diversificada e o ensino superior com 

caráter profissionalizante. 

 Assim que D. João VI chegou ao Brasil, indica Aranha (1996), foram criadas escolas 

de nível superior para atender à demanda do momento, que era formar oficiais do exército e 

da marinha, engenheiros militares, médicos, e também profissionais de caráter mais 

pragmático como engenheiros, químicos, advogados, jornalistas etc. 
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 O destaque que é dado ao ensino superior não se estende aos demais graus da 

educação. Com a reforma de 1834, que procedeu à descentralização, as províncias ficaram 

incumbidas do ensino secundário e elementar. Não havia vinculação entre os currículos do 

diversos níveis. Na verdade, não havia propriamente currículo, porque as disciplinas eram 

escolhidas aleatoriamente, sem exigência nenhuma da necessidade de se completar um curso 

para iniciar outro. Por isso, a qualidade do ensino não era boa; os professores, sem formação 

específica, eram recrutados de modo improvisado e ainda precisavam dedicar-se a outras 

atividades por causa dos baixos salários. 

 No início dessa fase, o ensino secundário era ministrado por professores particulares 

em aulas avulsas, sem qualquer unidade ou fiscalização, diz Aranha (op. cit.). Com o tempo, 

são criados os liceus provinciais, que passam a agrupar as mesmas aulas avulsas em um único 

prédio. Podemos notar que, desde os anos iniciais da organização escolar e curricular no 

Brasil, não havia cuidado no que diz respeito aos conteúdos a ensinar e aos modos de ensinar, 

muito menos preocupação com a qualidade da formação desse docente. 

 Magnani (1989) mostra que a instrução secundária, apesar da criação dos liceus, 

continuou, na prática, a se constituir de aulas avulsas de latim, retórica, filosofia, geometria, 

francês e comércio. A partir de 1840, com o grande sucesso das lavouras de café, a sociedade 

necessita de mudanças, impostas pelo modelo capitalista internacional. Essa passagem para 

uma sociedade urbano-agrícola-comercial faz com que o campo educacional seja marcado por 

férteis realizações, mas que, na prática, não proveram transformações reais. Nesse momento, 

o ensino superior passa a ser tratado com mais cuidado, pois as elites do país começam a 

passar por esses cursos. 

  Entre 1860 e 1890, a iniciativa particular se organiza e funda os principais colégios 

católicos, muitos deles jesuíticos. Mas os protestantes também criam escolas, trazendo para o 
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Brasil as inovações da educação americana. Surgem, também, muitos colégios vindos da 

iniciativa leiga. 

 No ensino elementar, a situação é ainda pior, pondera Aranha (1996). Com o modelo 

econômico brasileiro sendo tipicamente agrário e depois sofrendo algumas alterações por 

causa do incremento do comércio e do surto da industrialização, a educação elementar não é 

vista como prioridade. Mesmo que a Constituição de 1824 fizesse referência a um sistema 

nacional de educação, o ensino elementar foi descentralizado, ficando a cargo das províncias.  

Sem haver a exigência da conclusão de um curso para o início de outro, as elites educam seus 

filhos em casa, com preceptores. Para os outros segmentos da sociedade, o que resta é a oferta 

de poucas escolas elementares, que se restringiam a ensinar a ler, escrever e contar. A 

instrução primária não sofreu alterações significativas e nem conseguiu se expandir por falta 

de profissionais habilitados ao magistério, de escolas, de profissionais administrativos etc. 

  Na instrução secundária, predominam os estudos literários e a aplicação de métodos 

tradicionais, voltados ao ensino de alunos do sexo masculino e oferecidos pela iniciativa 

privada. O dilema do ensino médio dessa época era conciliar a formação humana, a formação 

científica e o preparo para o ensino superior.  

 Malard (1985) indica que a literatura brasileira foi incluída no currículo dos colégios 

na época áurea da República pela reforma educacional de Benjamin Constant, em 1889, quase 

na mesma época em que a França, país de extrema influência cultural para o Brasil, 

transformou a literatura francesa em disciplina escolar. 

 Nesse período, o ensino era realizado nos mesmos moldes das literaturas da 

antiguidade clássica, ou seja, ou textos eram avaliados por suas qualidades estilísticas e pelas 

figuras de retórica: metáforas, hipérboles etc. Os estudantes memorizavam pequenas 

biografias e lista de obras, e liam pequenos trechos do texto integral contidos em uma 
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antologia. Os autores eram divididos por escolas literárias. Essa metodologia de ensino 

continuou até o final da primeira metade do século XX. 

 Com a autonomia política proveniente da independência do Brasil em relação a 

Portugal, surgiu a necessidade de alterações no campo educacional, porém estas não saíram 

do papel, pela falta de profissionais qualificados para o magistério e para o amparo 

profissional, como mostra Magnani (1989). 

 Sob as influências positivistas no campo educacional na fase republicana, surge a 

Reforma Benjamin Constant, em 1891, norteada pelos princípios da liberdade e da laicidade 

do ensino, e da gratuidade da escola primária. São introduzidas as ciências na tentativa de 

substituir a predominância literária e também de resolver os aludidos dilemas do ensino 

médio. Como não conseguiu corresponder ao modelo pedagógico de Comte, no que diz 

respeito à idade apropriada para a introdução dos estudos científicos, a reforma recebeu 

inúmeras críticas e, na prática, só ocorreu o acréscimo de matérias científicas às já existentes, 

fazendo o ensino tornar-se enciclopédico. 

 Face à urbanização, mostra Magnani (1989), aumentam as exigências de técnicas de 

leitura e escrita, e têm início campanhas de combate ao analfabetismo que buscam garantir o 

acesso à instrução, porém sem primar pela qualidade. A educação torna-se uma bandeira de 

luta no período pós-republicano e surge a difusão de ideias nacionalistas. Com isso, há a 

criação de uma literatura especificamente escolar, com resquícios europeus, utilizada para 

difundir valores cuja disseminação estaria a cargo da escola. O ensino médio e o superior 

permanecem inalterados. 

 A sociedade permanece vivenciando as contradições entre trabalho manual e 

intelectual, e entre formação acadêmica e profissional. Ainda nessa época, ocorre o 

crescimento da literatura voltada e adequada ao público escolar, complementa Magnani 

(1989). 
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 Com a revolução burguesa no final do século XVIII, a camada da sociedade que 

permanecia no poder foi alterada, assim como a sociedade como um todo. Todas essas 

mudanças modificaram também os objetivos e as finalidades da escola. A escola burguesa 

visava à formação escolar para o povo, trazendo para a escola o conhecimento 

contemporâneo. Essa escola tinha o objetivo de desenvolver as habilidades das crianças e 

investir nas potencialidades do indivíduo para formá-los de modo a que depois pudessem 

comandar a nação. Como a escola era destinada ao povo, passou a fazer parte do currículo a 

língua vernácula. 

 Para melhorar a formação profissional dos professores, são fundadas, no Brasil, as 

primeiras escolas normais na Bahia, no Ceará, no Rio de Janeiro (Niterói) e em São Paulo. Os 

cursos aí ministrados geralmente duravam apenas dois anos, com um ensino formal, distante 

das questões teóricas, técnicas e metodológicas relacionadas à atuação profissional; além do 

mais, atendiam a poucos alunos e funcionavam de maneira precária e irregular. Para Aranha 

(1996), “o descaso pelo preparo do mestre faz sentido numa sociedade não comprometida 

com a prioridade à educação elementar.” (ARANHA, 1996, p. 155) 

 A preocupação com a educação escolar das crianças surge com os reformadores 

moralistas, principalmente os eclesiásticos e os juristas, que, a partir dos séculos XVIII e XIX, 

são confundidos com reformadores religiosos. Magnani (1989) mostra que a história da escola 

é marcada por influências tanto religiosas quanto moralizantes, passando a ser função dessa 

instituição, preparar a criança para o convívio com os adultos. As crianças são retiradas da 

“promiscuidade” da vida social e colocadas dentro dos muros da escola e são submetidas a 

um rigoroso regime disciplinar, de preferência num internato. Aí se impulsiona a difusão de 

uma educação que delimita uma faixa etária, um segmento de gênero (nesse momento, apenas 

indivíduos do sexo masculino frequentavam a escola) e também uma classe social. 
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 A partir disso, passa-se a defender um ensino que tivesse compromisso com a língua e 

a literatura nacionais. A literatura passa a ser ensinada como modelo de norma linguística; 

passa também a ter como objeto de estudo a história literária, servindo para atestar a 

autonomia política da nacionalidade. No currículo das escolas, língua e literatura estavam 

ligadas com o objetivo de formar a nacionalidade do cidadão brasileiro.  Essa visão de ensino 

de língua e literatura nacionais ocorrida no século XVIII perpetuou-se até as primeiras 

décadas do século XIX.  

Já na década de 1930, com a crise do modelo agroexportador e o desenvolvimento do 

Brasil com base na industrialização, passa a ser exigida melhor escolarização, sobretudo nas 

áreas urbanas. Com a reforma Francisco Campos, é criada a Faculdade de Educação, Ciências 

e Letras, na Universidade do Rio de janeiro, que se volta para a necessidade da formação para 

o magistério; o ensino secundário passa a ter dois ciclos: um fundamental, de cinco anos, e 

outro complementar, de dois anos, visando à preparação para o ensino superior. Com isso, 

pretendia-se que o ensino secundário não tivesse um caráter puramente propedêutico, ressalta 

Aranha (1996). 

 Porém, mesmo com essa reforma, continua a haver um descaso com a educação 

fundamental; a formação de professores não se concretiza; no ensino profissionalizante, dá-se 

mais ênfase ao curso comercial que ao industrial (este, sim, era o mais necessário para o 

momento econômico); a falta de articulação entre o curso secundário e o comercial, o seu 

ensino enciclopedista e as rigorosas avaliações tornam o ensino altamente elitizado. 

 Passados alguns anos, em 1942, com a Reforma Capanema, que objetivava a 

preparação de individualidades condutoras, sente-se a necessidade, no ensino secundário, da 

formação em Moral e Cívica, novamente privilegiando-se a formação com base humanística 

em detrimento da humanista de base científica.  



 
 

 

38 

 
 

 

 No que diz respeito ao livro didático, Soares (1998) traça uma linha do tempo desse 

material e, juntamente com isso, mostra as concepções que norteavam o ensino de língua 

portuguesa e, consequentemente, o de literatura. A autora diz que, até a década de 1940, o 

material didático de Português eram basicamente dois manuais: uma gramática e uma 

antologia. 

 Malard (1985) aprofunda o debate ao mostrar que, na década de 1950, havia um 

grande número de alunos que sabiam de cor vários trechos de diversos autores, sem nunca 

terem lido uma obra completa. Assim, o ensino continuava distanciado da realidade e os 

alunos, sem contato direto com o texto literário completo. A literatura era concebida como 

belas-letras e os autores eram tidos como gênios inspirados, que viviam totalmente fora da 

realidade ou em outra realidade.  

 Ainda nos anos 1950, fundem-se a gramática e a antologia em um único volume, 

porém com duas partes independentes: primeiro, a gramática e, em seguida, a antologia. Em 

seguida, surge o livro didático com gramática e texto integrados, porém o texto continuava 

sendo utilizado como base para o estudo da gramática, de acordo com Soares (1998). 

 A autora (op. cit.) destaca que, nesse período, a concepção que norteava o ensino de 

português era a de língua como sistema, ou seja, tratava-se de ensinar a reconhecer estruturas 

linguísticas e proceder à análise gramatical. Isso fazia sentido numa época em que o ensino 

ainda era destinado primordialmente às camadas privilegiadas da população, as quais tinham 

acesso à escolarização.   

 A partir da década de 1960, as biografias e as listas de obras são substituídas pelas 

análises de textos à moda francesa4 e, para isso, o texto que servia perfeitamente aos moldes 

de análise era o poema, por ser curto. Depois, a história literária aparece na escola e, com ela, 

                                                 
4 Análise de poemas com base na Teoria Estruturalista, que tem como base a análise da forma. 
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os estilos de época. A literatura, vista dessa forma, parece algo chato e entediante, 

principalmente para os jovens. 

 Soares (op. cit.) afirma que, nos anos 1960, o ensino começa a dar lugar às habilidades 

de leitura; atividades de compreensão do texto já apareciam nos livros didáticos, porém a 

ênfase continuou a ser dada ao estudo da gramática. Percebe-se que a literatura, nessa 

abordagem, fica em segundo plano. 

 Nessa mesma época, a redemocratização da escola atinge seu ápice e as camadas 

populares conquistam o direito do acesso à educação; consequentemente, a clientela da 

escola, principalmente a pública, muda. Com isso, a escola vê surgirem padrões culturais e 

variantes linguísticas diferentes daqueles aos quais estava acostumada. Com a mudança 

sociopolítica, há também a emergência de mudanças no ensino do português. Nesse contexto, 

o regime militar, que buscava a expansão industrial, atribuiu à escola a função de formar mão 

de obra qualificada para o trabalho e essa qualificação se daria no ensino de 1º e 2º graus.  

 Soares (op. cit.) afirma que o objetivo capitalista do regime militar explica o sentido 

instrumental que os objetivos e os conteúdos curriculares, inclusive os de ensino da língua 

materna, adquiriram. O nome da disciplina português ou língua portuguesa foi substituído por 

comunicação e expressão nas quatro primeiras séries do 1º grau e por comunicação em língua 

portuguesa nas últimas quatro séries do 1º grau; apenas no 2º grau manteve-se a nomenclatura 

língua portuguesa e literatura brasileira. 

 Lima (1996) discute sobre política de ensino da literatura brasileira, no nível médio. 

De acordo com estudos do autor, esse ensino levou o aluno à compreensão da literatura como 

sendo dividida em forma e conteúdo, como se essa divisão estanque pudesse existir. Na 

pesquisa de Lima (op. cit.), foram observados livros didáticos e programas curriculares, além 

de vestibulares e depoimentos dos alunos; estes definem a literatura como uma disciplina em 
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que o aprendizado se dá a partir do ato de decorar informações sobre a vida de um escritor e 

suas obras com as respectivas características. 

 Para fazer a análise das políticas educacionais para o ensino de literatura no nível 

médio, Lima (1996) procedeu a uma leitura de duas leis: uma de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional (LDB) – a de no 4.024/61 – e uma reformista – a de no 5.692/71, bem 

como de todos os pareceres, resoluções ou portarias que tratassem do ensino médio de língua 

portuguesa5 ou de literatura brasileira visando: à compreensão das suas filosofias, das 

políticas educacionais e dos objetivos gerais que adotaram para a educação nacional; e à 

identificação das políticas educacionais que instituíram para o ensino médio de literatura 

brasileira. 

 Para essa investigação, o autor faz um histórico sobre o avanço das nossas elites ao 

poder, entre as décadas de 1930 e 1970. Em seguida, discute sobre teoria da literatura e 

literatura, literatura e sua gênese social, política educacional e ensino de literatura brasileira 

no nível médio. Finalizando, traça um contexto histórico das duas leis acima citadas, 

apresentando seus aspectos políticos e analisando-as em conjunto. 

 Lima (op. cit.) mostra que, a partir da leitura da Lei no 4.024/61, é possível perceber 

que ela não oferece políticas nem conteúdos para o ensino médio da literatura brasileira. Não 

fixa nem conteúdos nem políticas para nenhuma disciplina especificamente. Cria o Conselho 

Federal de Educação, que recebe a função de organizar o sistema de ensino, e estipula um 

número de até cinco disciplinas obrigatórias, definindo o que nelas deveria ser ensinado.   

Quando o Conselho Federal de Educação traça as diretrizes para o ensino secundário, 

através da 11ª Instrução da Diretoria de Ensino Secundário, na Circular no 162, destaca que o 

ensino de português deve merecer atenção especial, ficando a essa disciplina reservada uma 

quantidade de aulas maior do que a qualquer outra. A instrução normativa indica também que 

                                                 
5 Este não era objeto de sua pesquisa, porém, como a literatura brasileira é tida como um apêndice da língua, 
fazia-se necessária a consulta sobre esse título também. 
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o ensino do português deve dar uma atenção especial aos aspectos linguísticos, históricos e 

literários. 

 Lima (op. cit.) reflete sobre a instituição do português como disciplina obrigatória e da 

literatura brasileira como optativa. O autor diz que os mentores do Conselho Federal de 

Educação talvez soubessem que a literatura, quando configurada como produto e práxis 

social, poderia formar juízos ou levar à reflexão sobre as políticas sociais, sobre uma 

sociedade dividida. Por isso, o silêncio do Conselho não é por acaso. Segundo Lima (op. cit.), 

a falta de política já manifesta uma política. 

 Magnani (1989) ressalta que a busca por educação para a maioria da população, 

através de movimentos populares, é interrompida com o golpe militar de 1964. A escola, 

nesse momento, é reformulada para formar rapidamente mão de obra para o mercado de 

trabalho e também para atenuar os conflitos sociais surgidos por essa quase interrupção do 

acesso ao estudo acadêmico.  

Surge, então, a Lei no 5.692, promulgada em 11 de agosto de 1971 e que tem por 

objetivo implantar uma reforma no ensino de 1º e 2º graus. Essa Lei mantém os primeiros 

dezessete artigos da Lei anterior, a de no 4.024/61, mesmo reconhecendo que esta padecia de 

alguns defeitos de técnica, de algumas omissões. Ratifica a função do ensino do 2º grau − a 

profissionalização −, reforçando a distinção entre trabalho manual destinado às massas e 

gerador de mais-valia, e trabalho intelectual, destinado a poucos, tidos como competentes. 

Assim, alteram-se programas, currículos e metodologias para se adequarem às necessidades 

da nova clientela proveniente da democratização do ensino e também para prevenir o 

surgimento de ideologias contrárias, diz Magnani (1989). 

 Lima (1996) verificou que, segundo os autores da Lei no 5.692/71, a literatura seria 

mais “um instrumento de decoração intelectual” do que um exercício para a aquisição de um 

conhecimento onde se documenta, estética, histórica e socialmente, o sentido e a 
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problematização da existência humana, concretizando através da palavra a visão de mundo 

dos que compõem e interpretam a sociedade dos seres humanos. 

 No texto da já referida Lei de 1971, continuou-se a ver a literatura como apêndice da 

língua; como um instrumento de acesso à construção de conhecimento a respeito da língua, ou 

ao preparo do cidadão, mais ou menos nos mesmos moldes da Educação Moral e Cívica, 

visando a uma vida sem contradições. 

 Lima (op.cit.), na conclusão de sua dissertação, mostra que, a partir da 

contextualização histórico-econômica e dos elementos políticos das leis estudadas em seu 

trabalho, foi possível perceber que a invariância do ensino da literatura brasileira, em seu 

aspecto formal, não existe explicitamente nas Leis nos 4.024/61 e 5.692/71; porém, 

implicitamente, essa é uma realidade desde a década de 1960, que se estende até a década de 

1980, esta ainda orientada pelos mesmos objetivos das leis já citadas. Ou seja, a escola 

continua a reproduzir a estrutura de classes e perpetua as relações de trabalho que produziram 

essa estrutura. 

 Magnani (1989) indica que o objetivo do ensino, a partir da Lei 5.692/71, do então 

denominado 1º grau, passa a ser a formação da criança e do adolescente no seu processo 

evolutivo, porém com a finalidade da iniciação ao trabalho. O núcleo comum dividiu-se em 

três áreas: Comunicação e Expressão, Estudos Sociais e Ciências. A instrução primária pouco 

evoluiu. Cresceu o número de alfabetizados, porém não aumentou na mesma proporção o 

número de leitores de literatura. A educação escolar passa a concorrer com os meios de 

comunicação de massa. 

 A referida Lei foi a responsável por determinar que o ensino da língua nacional 

deveria tomar a língua como instrumento de comunicação, como nos mostra Soares (1998). 

As novas condições sociopolíticas trazem novas concepções de linguagem, pois o sistema de 
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ensino pré-democratização da escola não era mais adequado, uma vez que a clientela da 

escola tinha mudado. 

 Soares (1998) mostra que, nesse momento, o referencial para o ensino de língua passa 

a ser a teoria da comunicação e a concepção de língua dominante é a de instrumento de 

comunicação. Os objetivos agora são pragmáticos e utilitários; importa desenvolver e 

aperfeiçoar o aluno enquanto emissor-codificador e como recebedor-decodificador de 

mensagens verbais e não-verbais. Ou seja, não se trata mais de saber a respeito da língua e 

sim de desenvolver habilidades para o uso da língua. Nos livros didáticos, dá-se ênfase às 

habilidades de lidar não só com textos literários, mas, sobretudo, textos informativos, 

jornalísticos, charges, símbolos, histórias em quadrinhos. Aparecem nos manuais didáticos 

exercícios de linguagem oral e tem início o desprestígio da gramática. Foi nessa época que 

surgiu, pela primeira vez, a discussão, até então impensável, sobre ensinar ou não gramática. 

 A teoria da comunicação continuou a ser utilizada como quadro referencial para o 

ensino durante os anos 1970 e os primeiros anos da década de 1980, quando começou a ser 

alvo de críticas. Apareceram, nessa época, denúncias de problemas de leitura e escrita dos 

alunos, os quais eram atribuídos à ineficácia do ensino da língua. A rejeição a esse parâmetro 

de ensino era tão evidente que, na segunda metade dos anos 1980, os livros didáticos 

eliminaram a denominação comunicação e expressão e comunicação em língua portuguesa e 

voltaram a utilizar a denominação português, por uma medida do então Conselho Federal de 

Educação. 

 A concepção de língua enquanto instrumento de comunicação não tinha mais apoio 

nem no contexto político e ideológico, já que o país passava por uma redemocratização, nem 

nas novas teorias que começavam a chegar, desenvolvidas no campo das ciências linguísticas 

e da psicologia da aprendizagem, ressalta Soares (op. cit.). 
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 A partir de então, a escola passa a trabalhar com uma concepção de ensino que vê a 

língua como enunciação, discurso, e não apenas como comunicação. O ensino da leitura e da 

escrita passa a ser visto como processo de interação autor-leitor-texto e passam a ser 

observadas também as práticas socioculturais contemporâneas de uso da escrita e os sentidos 

que são produzidos por e para uma situação discursiva específica. 

 Soares (op. cit.) mostra a alteração radical do ensino trazida pelas novas teorias da 

psicologia da aprendizagem. Nessa alteração, o aluno deixa de ser visto, na perspectiva da 

teoria associacionista, como um sujeito dependente de estímulos externos para produzir 

respostas e passa a ser visto, na perspectiva da psicologia genética, como um sujeito ativo que 

constrói suas habilidades e conhecimentos tanto de linguagem oral quanto de escrita, em 

interação com os outros e com a própria língua. A autora ressalta que, embora ainda não se 

tenha uma suficiente perspectiva histórica para analisar um período tão recente, 

provavelmente, no futuro, haverá um momento de mudança nas concepções de língua que 

norteiam o ensino, mudanças essas alicerçadas em novos paradigmas das ciências linguísticas 

e da psicologia.  

Como é possível perceber, a língua deixa de ser vista como instrumento de 

comunicação e passa a ser entendida como enunciação; porém, a literatura continua a ser 

deixada em segundo plano, como esperamos ter demonstrado ao longo do histórico do ensino 

de língua e literatura no Brasil. 

 Após esse percurso histórico, adentraremos aos conceitos de leitura e literatura, o que 

será visto a seguir. 
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1.2 Conceitos de leitura e literatura 

 

 

Há muitas concepções vigentes sobre o que é a leitura, porém Martins (1994) resume 

essas concepções em duas grandes caracterizações: 

 

1) Como decodificação mecânica de signos lingüísticos, por meio de 
aprendizado estabelecido a partir do condicionamento estímulo-resposta 
(perspectiva behaviorista-skinneriana); 
2) Como processo de compreensão abrangente, cuja dinâmica envolve 
componentes sensoriais, emocionais, intelectuais, fisiológicos, neurológicos, 
tanto quanto culturais, econômicos e políticos (perspectiva cognitivo-
sociológica) (p. 31). 
 
 

Martins (op. cit.) mostra que, segundo as investigações interdisciplinares, esta última 

concepção proporciona uma abordagem mais ampla e mais aprofundada do assunto.  A autora 

destaca também que o debate “decodificação versus compreensão” parece estar se esvaziando, 

pois já se sabe que ambas são necessárias à leitura, ou seja, “decodificar sem compreender é 

inútil, compreender sem decodificar, impossível. Há que se pensar a questão dialeticamente.” 

(p. 32) 

A referida autora destaca que a significação da leitura é uma experiência individual e 

particular e que os limites não estão demarcados nem no tempo, nem nos sinais, isto é, 

 
 
(...) aprender a ler significa também aprender a ler o mundo, dar sentido a ele 
e a nós próprios, o que, mal ou bem, fazemos mesmo sem ser ensinados. A 
função do educador não seria precisamente a de ensinar a ler, mas a de criar 
condições para o educando realizar a sua própria aprendizagem, conforme 
seus próprios interesses, necessidades, fantasias, segundo as dúvidas e 
exigências que a realidade lhe apresenta (Martins, 1994, p. 34). 
 
 
 

Ela aponta ainda para a necessidade de não nos isolarmos na cultura letrada, pois dessa 

forma só conseguiremos ver a leitura como instrumento de poder e dominação sobre os não-
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letrados. Devemos passar a ver a leitura enquanto instrumento de libertação e que deve ser 

usufruído por todos e não apenas pelos letrados.  

Segundo Eagleton (2003), o ato de ler não é linear, nem meramente cumulativo. 

Nossas expectativas iniciais criam referências para a interpretação do que será lido e que 

poderá confirmar nossas expectativas ou não. Isto é, 

 
 
À medida que prosseguimos a leitura, deixamos de lado suposições, revemos 
crenças, fazemos deduções e previsões cada vez mais complexas; cada frase 
abre um horizonte que é confirmado, questionado ou destruído pela frase 
seguinte. Lemos simultaneamente para trás e para frente, prevendo e 
recordando, talvez conscientes de outras concretizações possíveis do texto 
que a nossa leitura negou (p. 107). 

 

 

Eagleton (2003) ressalta que para que a leitura ocorra, o leitor precisa estar 

familiarizado com as convenções literárias utilizadas naquela obra e compreender as regras 

que organizam o interior daquele texto. O tipo de leitor que será mais atingido pela literatura é 

aquele que já ‘domina’ essas convenções literárias e já tem as reações ‘adequadas’ àquele tipo 

de texto. 

Lajolo (1984) apresenta de forma leve e didática uma grande questão que perturba as 

mentes através dos tempos: como conceituar um texto como literário. Ela inicialmente faz o 

leitor refletir sobre os critérios utilizados para designar um texto como sendo literatura ou 

não. A autora traz como exemplos um texto pouco conhecido, um poema que um namorado 

escreve para sua amada e só é lido por ela; um conto escrito há muitos anos e que foi 

esquecido em uma gaveta; e um romance famoso com direito a crítica no jornal e que é 

amplamente discutido na escola. Ela reflete também sobre aqueles livros de pequenas tiragens 

vendidos pelos próprios autores e os best-sellers com foco puramente comercial. A partir 

desses exemplos, e de outros não citados aqui, com diferentes formas de produção e de 

circulação, ela indaga como definir literatura? Será que se deve chamar literatura a textos tão 



 
 

 

47 

 
 

 

diversos? Lajolo (1984) destaca que essa dúvida paira não só sobre a cabeça dos leitores, mas 

também sobre as cabeças dos escritores, dos pesquisadores e também dos teóricos dessa área. 

Um exemplo citado é do Mário de Andrade, que, no início do século passado, irritado com 

essas intermináveis discussões, no caso dele, sobre o conto, definiu: “Conto é tudo aquilo que 

o autor chamar de conto”. Esse exemplo de Mário de Andrade mostra que o importante é a 

intenção do autor e o quão arbitrárias são essas definições dadas por diversas teorias sobre o 

que é literatura. A autora volta a indagar se os livros que o professores não mandam ler, que 

não são falados por nenhum crítico e se os textos não editados são literatura e ela mesma 

responde ao mostrar que tudo depende do ponto de vista e do sentido que a palavra literatura 

tem e da situação em que se discute sobre ela. Então, diz Lajolo (1984, p. 15) “Tudo isso é, 

não é e pode ser que seja literatura.” Eagleton (2003), que também discute essa temática, 

mostra que não foram poucas as tentativas de se definir a literatura. Ele amplia o debate 

quando diz que  

 

Talvez nos seja necessária uma abordagem totalmente diferente. Talvez a 
literatura seja definível não pelo fato de ser ficcional ou “imaginativa”, mas 
porque emprega a linguagem de forma particular. Segundo essa teoria, a 
literatura é escrita que, nas palavras do crítico Roman Jakobson, representa 
uma ‘violência organizada contra a fala comum.’ A literatura transforma e 
intensifica a linguagem comum, afastando-se sistematicamente da fala 
cotidiana (p. 2). 
 

 
 

Souza (2003) reitera as palavras de Lajolo (1984) ao mostrar que uma pergunta desse 

tipo, feita a uma pessoa que não se ocupa profissionalmente com a literatura, parece obvia até 

demais. Isso mostra que a palavra ‘literatura’ não teria um conceito abstrato, definido. Mas 

quando se volta essa pergunta a um círculo de pessoas que se ocupam profissionalmente com 

a literatura percebe-se que a resposta não é tão obvia assim, porque a literatura é alvo de um 

questionamento, uma problematização, pois necessita da construção de uma teoria. 
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O que chamamos hoje de literatura foi sempre alvo de teorização, mesmo que essa 

denominação tenha variado ao longo dos tempos. Diz Souza (2003): “(...) a literatura é um 

produto cultural que surge com a própria civilização ocidental, pelo fato de que os textos 

literários figuram entre os indícios mais remotos da existência histórica dessa civilização. 

(p.08)” 

 Lajolo (1984) mostra que a obra literária é um objeto social, pois para que sua 

existência se efetive, é preciso ao menos duas pessoas: uma que escreva e outra que leia. A 

literatura só existe nesse intercâmbio social.  A autora ressalta que essa relação entre o autor e 

o leitor de obras literárias é mediada por outros agentes como: editor, distribuidor, livreiros 

entre outros. Ou seja, há um corredor comercial que a obra literária tem que passar até 

cumprir sua função social que é criar uma interação estética entre o autor e o leitor. Percebe-

se que por esse prisma, a obra literária tem o mesmo tratamento que qualquer produto 

comercial, cujo objetivo é ser consumido. Mesmo nesse mundo capitalista que só visa o lucro, 

a obra literária para ser considerada como tal, precisa do aval de canais competentes que 

atestem a sua literariedade, mas que canais são esses?, indaga Lajolo (1984). Ela mostra que 

esse “batismo” é dado, em geral, pelos intelectuais, pela crítica, pela universidade e pela 

academia. Entre essas instâncias responsáveis pelo aval do que é literário, a escola tem um 

papel importante enquanto instituição que vem desempenhando esse papel de avalista do 

valor literário dos livros em circulação. Historicamente, a escola foi se tornando uma 

instituição com poder de censura, tudo em nome do bom gosto, que seria a leitura dos 

clássicos. Eagleton (2003) reitera o posicionamento de Lajolo (1984) ao mostrar que “é 

indubitável a existência de uma instituição acadêmica que determina, com rigidez, quais as 

leituras geralmente possíveis; e a ‘instituição literária’ inclui editores, organizadores literários, 

comentaristas, bem como as academias. (p.122)” 
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 Lajolo (1984) define que clássicas, num primeiro sentido, são obras produzidas em 

determinado período da literatura: na Grécia e em Roma. Em outro sentido, clássico é 

sinônimo de boa qualidade. Para que um texto ou um autor seja um clássico ele não precisa 

ser de uma época longínqua ou ser contemporâneo, ele necessita ser reconhecido enquanto um 

clássico, sem sobrar dúvidas. A autora mostra que clássico desenvolveu esses dois sentidos 

por ser derivada da palavra latina classis que significa classe de escola. Ou seja, os clássicos 

eram chamados assim por que se julgava que eles eram textos adequados à leitura na escola, 

pelos estudantes, com finalidades pedagógicas. Como explica Lajolo (1984, p. 21), “e como a 

escola, na seleção de seus textos, privilegiava os autores mais antigos, vem daí, talvez a 

superposição de significados.” Dessa forma, começa o papel da escola como legitimadora da 

boa e má literatura e também do que é e do que não é literatura. 

 Lajolo (op. cit.) diz que a discussão sobre o que é literatura tem muita relação com o 

lugar social de quem fala. Porém, isso não valida ou invalida um posicionamento, só mostra 

que se faz necessário assumir essa fala como relativa e não superior ou inferior, ou ainda 

verdade absoluta. Vendo por esse prisma, percebe-se que essa discussão é séria, profunda e 

bem formulada, já que, há séculos, diversas pessoas se empenham em formular melhores 

definições para a literatura. Essa busca por melhores definições se constitui em um diálogo 

com as definições anteriores e com outras ciências humanas afins. 

 Definir literatura, de uma perspectiva culta, diz Lajolo (op. cit.), exige mão-de-obra, 

uma vez que não se tem como dar uma definição do ponto de vista tradicional. Como há, e 

sempre houve muitas pessoas se empenhando em definir o que é literatura, há muitas e 

diferentes respostas. Não são respostas que se complementem, que se aproximem, não existe 

uma resposta correta, porque cada época e cada grupo social têm sua resposta.  Já houve 

muitas tentativas em adotar critérios para identificar o que faz com que um texto seja literário 

ou não. Já se investigou se era o tipo de linguagem empregada, as intenções do autor ou até os 



 
 

 

50 

 
 

 

temas tratados pelos escritores, mas o que se percebe é que em cada época, um desses 

elementos já foi tido como o mais importante, pois refletia o modo de viver e de pensar 

característico de determinada época.  

 Lajolo (1984) mostra que, possivelmente, literatura vai continuar sendo o que é para 

cada um, independente do que os outros digam. Ou seja,  

  
(...) há uma profunda relação entre as obras escritas num período — e que, 

portanto, configuram a literatura deste período — e aquilo que, nestas obras, 
costuma ser identificado como o específico literário. Desenvolve-se assim, 
uma espécie de diálogo ininterrupto entre a prática e a teoria da literatura 
(Lajolo, 1984, p. 26). 

 

 

 A autora mostra que o caminho esperado, nessa imensa quantidade de conceituações, é 

mostrar como a literatura era concebida em cada momento histórico e não procurar uma única 

e correta definição. 

 Lajolo (op. cit.) mostra que o dicionário Aurélio traz diferentes significados para a 

palavra literatura, porém ela mostra que a forma latina litteratura vem de outra palavra latina 

littera que significa letra o que dá origem a palavras e expressões como: curso de letras, 

pessoas letradas, belas-letras e outras. Mostra-se, assim, a relação entre a palavra literatura e 

a noção de língua escrita. Para a nossa tradição cultural, diz Lajolo (op. cit.) o domínio da 

língua escrita é de grande valia. Disso, pode-se perceber que a ligação entre a noção de 

literatura e a de texto escrito privilegia a manifestação escrita em detrimento da oral. E antes 

de ter o significado atual, o termo literatura tinha outros significados como: o de erudição, 

conhecimentos gramaticais, domínio das línguas clássicas entre outros, foi só a partir de 

meados do século XVIII que o vocábulo literatura teve seu sentido de uma atividade 

intelectual superior atenuado e passou a ter um significado mais próximo do que se tem hoje. 

Souza (2003) amplia a discussão de Lajolo (1984) quando faz um pequeno percurso histórico 

para mostrar que a retórica surgiu no século V a. C., com o objetivo de organizar os recursos 
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que fizessem a argumentação através da palavra eficiente e também conseguisse tornar o 

discurso mais atraente e mais convincente.  Já a poética, do mesmo modo que a retórica, 

surgiu na Grécia do período clássico e foi “Poética” de Aristóteles a primeira obra a fazer 

tratado sistemático sobre a temática. De início, ela se distinguia da retórica, embora 

mantivessem uma relação bem estreita. Por esse motivo, na Antiguidade, já se observava uma 

tendência de haver um sincretismo, uma mistura entre as duas disciplinas. Segundo Souza 

(2003),  

 
Até o século I d.C. se resguarda a distinção: a retórica cuida da oratória e do 
raciocínio; a poética, da literatura, desdobrando-se em torno de alguns 
conceitos-chave já definidos em Aristóteles. Esses conceitos são os 
seguintes: mimese (concepção da literatura, e da arte em geral, como 
imitação, tomando-se esse termo num sentido que tem suscitado inúmeras 
interpretações); verossimilhança (propriedade da obra literária de, em vez de 
adequar-se a acontecimentos verdadeiros que lhe sejam exteriores, engendrar 
situações coerentes e necessárias no interior da própria obra, dotadas não de 
verdade, mas de vero-similhança, isto é, semelhança ao vero, verdadeiro); 
catarse (propriedade da obra literária de, mediante a criação de situações 
humanas fortes e comoventes, promover uma espécie de purificação ou 
clarificação racional das paixões); modalidades ou gêneros literários 
(distinção entre tragédia, comédia, epopéia etc (p. 23). 

 
 
 

 Permanece até fins do século XV essa ligação entre as duas disciplinas, reforça Souza 

(2003).  

 Lajolo (1984) faz também um retrospecto histórico das primeiras manifestações da 

literatura, com a finalidade de mostrar a importância da escrita para a teoria e a história da 

literatura. Ela relembra as primeiras manifestações poéticas em Portugal que eram mais 

fortemente orais com as cantigas de amor e amigo. Essas canções eram textos orais 

acompanhados por música, para serem cantados e dançados na Idade Média. Essa produção 

oral só passou a ser material literário quando foi compilado pelos cancioneiros. Nesse 

momento de compilação, a música se afasta do texto. Com isso, perdemos muito de nossas 

referências, dos artistas que uniam música, dança e poesia, que vêm a formar a nossa história 

literária. Assim, inicia-se um processo de elitização do que vem a se chamar literatura. 
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Eagleton (2003) corrobora com a explicação de Lajolo (1984) quando mostra que  

 
 
Na verdade, foi só com o que chamamos hoje de ‘período romântico’, que as 
nossas definições de literatura começaram a se desenvolver. O sentido 
moderno da palavra ‘literatura’ só começa a surgir de fato no século XIX. A 
literatura, nesse sentido da palavra, é um fenômeno historicamente recente: 
foi inventado mais ou menos em fins do século XVIII. Na época do período 
romântico, porém, a literatura se tornava virtualmente sinônimo de 
‘imaginativo’: escrever sobre o que não existe era, de alguma forma, mais 
emocionante e mais valioso do que escrever um relatório sobre Birmingham 
ou sobre a circulação do sangue (p.24 e 25). 

 

 Lajolo (op. cit.) faz um retrospecto do nascimento da linguagem desde a época das 

cavernas, como forma de simbolizar todos os objetos e seres conhecidos e para completar a 

transformação, eles começaram a usar símbolos gráficos como forma de representação e 

também como possibilidade de domínio e conhecimento. Ela traz alguns exemplos da força 

que as palavras têm, mostrando histórias mitológicas, palavras relativas a doenças graves que 

as pessoas preferem não pronunciar, tradições religiosas de não se escrever o nome do 

Criador, então se retira uma letra para mostrar a desigualdade entre o homem e a divindade. 

 Lajolo (op. cit.) aponta que a natureza última da linguagem é simbolizar e esse ato de 

simbolizar mostra a distância entre os seres simbolizados e os símbolos. E a literatura faz essa 

função de diminuir o espaço entre o nome e o objeto nomeado. Diz Lajolo (1984, p. 37), “é, 

pois, esta linguagem instauradora de realidades e fundante de sentidos a linguagem de que se 

tece a literatura.”  

Lajolo (1984) nos mostra que não é o uso de um tipo de linguagem específico que vai 

configurar a literatura e sim a relação que se estabelece entre as palavras, o contexto, a 

situação de produção e de leitura que constituem a natureza literária de um texto. Por isso, não 

se pode falar numa distinção entre linguagem literária e linguagem coloquial, ou seja, o que 

torna uma linguagem esta ou aquela é a situação de uso.  
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Diz Lajolo (op. cit.) que “a linguagem parece tornar-se literária quando se uso instaura 

um universo, um espaço de interação de subjetividades (autor e leitor) que escapa ao 

imediatismo, à predictibilidade e ao estereótipo das situações e usos da linguagem que 

configuram a vida cotidiana.” (p. 38) 

Daí percebe-se que literatura não transmite nada. O caráter humanizante da literatura 

vem do fato que ela organiza o caos existente dentro de cada ser humano. Segundo Lajolo 

(op. cit.) 

Os mitos e espaços poéticos nascem não só da realidade circundante, 
compartilhada por autor e leitores, mas também do diálogo com tudo o que, 
vindo de tempos anteriores, constitui a chamada tradição literária. É como se 
a literatura fosse um constante passar a limpo de textos anteriores, 
constituindo o conjunto de tudo – passado e presente - o grande texto único 
da literatura (p. 46). 

 
 
 

A referida autora destaca a importância de se conhecer como a literatura foi concebida 

ao longo da história do homem, para se saber como os que tinham voz naquele determinado 

momento a conceberam.  Mesmo que as definições entrem em conflito, todas elas têm em 

comum a origem letrada. E é de suma importância observar como o homem pensava sobre 

diversos temas em diferentes épocas. Diz Lajolo (op. cit.), “(...) os documentos refletem 

sempre os olhos que os escreveram e quase sempre os que leem”. (p. 49) 

Lajolo (1984) destaca que embora os textos que a tradição chama de literatura tenham 

nascido numa elite e sejam a ela dirigidos, eles não se restringem apenas a essa classe social, 

os efeitos da inquietude causada pelo texto vão atingir as camadas marginalizadas da 

sociedade, que estão distantes dos círculos de cultura.  

Eagleton (2003) complementa Lajolo (1984) quando mostra que “literatura, no sentido 

que herdamos da palavra, é uma ideologia. Ela guarda as relações mais estreitas com questões 

de poder social.” (p. 30) 
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Lajolo (op. cit.) relembra a época da Idade Média para mostrar que esse circuito que a 

literatura percorre para poder chegar às mãos do leitor, não existia antigamente. O autor não 

precisava se preocupar em agradar o público, bastava que o escritor ganhasse a simpatia de 

algum nobre que quisesse ser seu padrinho financeiro, um mecenas que financiasse o seu 

trabalho intelectual. Esse tipo de tratamento dado à literatura marcou-a fortemente e passou a 

mostrá-la com o um artigo de luxo e que o seu produtor, o poeta, o escritor era alguém que 

vivia no ócio.  

A autora faz um percurso pelos momentos literários a fim de mostrar com que olhar o 

mundo era visto e as diferenças no modo de tratar o texto literário. Ao chegar ao fim desse 

livro esclarecedor, a autora se propõe a fazer uma reflexão sobre as concepções literárias 

desses momentos e a ligação com a realidade. 

Lajolo (1984) mostra que a maioria das concepções de literatura do século XIX 

parecia ter a crença na transparência da palavra. O fim do século trouxe com ele o fim da 

crença na neutralidade da linguagem literária. Acabou-se então a ideia da significação linear e 

única do texto literário. Foi a literatura realista, que ao apostar numa reprodução não 

distorcida do real, abriu caminho para se perceber que é propriedade da literatura encenar a 

própria linguagem. Ela destaca também que para efeitos literários, é no século XIX que a 

crença no poder criador da linguagem como forma de imaginar o mundo ou como forma de 

recriar uma realidade com transparência toma forma.  

Depois que Dostoievsky disse que tudo era permitido e que Deus não existia, abriu-se 

espaço para o experimentalismo, para antigas fórmulas lado a lado com as novas formas de 

produção. É assim que a literatura passa a ser vista como objeto de consumo. A autora finaliza 

seu livro com uma reflexão sobre o povo brasileiro. Segundo Lajolo (op. cit.), desde a 

chegada a televisão, passamos a ser um povo telespectador, nunca fomos um povo leitor. E na 
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era dos descartáveis, a literatura enquanto prática corre o risco de se tornar descartável 

também. 

Foi com Platão e Aristóteles que a análise da literatura ganhou uma maior 

sistematização, não só pela extensão dos trabalhos de ambos, mas também pela sistematização 

que os dois conseguiram dar à literatura, principalmente Aristóteles. 

A literatura já era alvo de investigação desde as origens da civilização ocidental, como 

já foi dito anteriormente por Lajolo (1984), Eagleton (2003) e reiterado por Souza (2003), 

mas há um problema de nomenclatura para definir a ciência que trata de estudar a literatura. 

Diante de diversos fatores que influenciaram a nomenclatura dessa ciência, Souza (op. cit.) 

resume essa discussão em três pontos:  

 

 1º. O termo teoria da literatura é de uso recente, tornando-se largamente 
empregado a partir da publicação, em 1942, do livro Teoria da literatura, de 
René Wellek e Austin Warren. 
2º. Não se trata apenas de uma nova designação para as disciplinas 
tradicionalmente dedicadas à literatura, mas corresponde a uma mudança de 
orientação de tal ordem que o termo passa a rotular uma nova disciplina. 
3º. É necessário, portanto, situar essa concorrência, de modo a se saber em 
que casos se dá simples equivalência terminológica e em que casos a 
diferença de nomes implica diferença entre disciplinas (p. 21 e 22). 

 

 

 Já no século XIX, após a superação da retórica e da poética, surge a história da 

literatura com finalidade de ocupar o lugar deixado pelas outras duas disciplinas. Com isso, 

os pesquisadores passaram a procurar fatores exteriores à obra literária para explicar as causas 

ou a origem do texto. Com essa mudança, surgiram dois modelos de história da literatura no 

século XIX:  

 
um de natureza biográfico-psicológica, que coloca a ênfase da pesquisa não 
no texto, mas na vida do autor; outro de natureza sociológica, que 
igualmente desvia do texto literário o eixo das análises, centrando-se nos 
fatores políticos, econômicos, sociais, ideológicos, tidos como determinantes 
da organização dos textos (p. 29). 
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Além desses dois modelos já mencionados, surge ainda nesse mesmo século, o modelo 

filológico, que era fiel aos princípios cientificista e historicista ainda dominantes. Esse modelo 

de história da literatura limita-se à constatação de fatos. Ou seja, ela renuncia ao 

normativismo e às avaliações críticas e se centra em: reconstruir textos antigos que, de algum 

modo, tenham se afastado do seu sentido original; explicar textos antigos com notas 

esclarecedoras no que diz respeito a alusões históricas, geográficas entre outras; e inventariar 

as fontes e influências de outros autores e de obras do passado. 

Além desses três modelos, entrou em circulação, também no século XIX, a expressão 

ciência da literatura, que teve origem na língua alemã e designava também a pesquisa 

historicista e de com inclinação científica. O emprego inicial era equivalente ao do termo 

história da literatura. O século XIX também conheceu a expressão crítica literária, que 

designava o conjunto de saberes sobre a literatura. 

 O impressionismo crítico é uma atitude antiteórica que teve seu momento áureo nos 

fins do século XIX. Para os adeptos desse movimento, o que se pode fazer com a literatura 

não é teorizar a respeito dela, mas sim registrar as impressões das leituras sem se preocupar 

em fazer uma sistematização ou submeter a um controle de conceitos.  

Na passagem do século XIX para o século XX, inicia-se uma crise nas linhas-mestras 

do pensamento filosófico e científico do século XIX: o historicismo, que vê a história como o 

caminho para explicar tanto a natureza quanto a sociedade; e o positivismo, que vê a ciência 

como um conhecimento neutro e objetivo. Nesse novo horizonte intelectual, aparecem 

correntes teóricas de investigação da literatura, todas surgidas do início do século até a década 

de 1930. São elas: estilística, surgida na Alemanha e Suíça e mais tardiamente, na Espanha; o 

formalismo russo; a escola morfológica alemã; a nova crítica anglo-americana e a 

fenomenologia dos estratos. Todas essas correntes teóricas têm em comum o empenho em 

‘reconceber’ os estudos da literatura, diferentemente do século XIX. A pretensão, nesse 
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momento, “é investigar não as causas exteriores supostamente determinantes do texto 

literário, mas o próprio texto, entendido como um arranjo especial da linguagem cujas 

articulações e organização podem ser descritas e explicadas na sua imanência, isto é, segundo 

sua coerência interna (e não segundo referentes situados fora do texto, na subjetividade do 

escritor ou na objetividade dos fatos e das relações sociais)” (SOUZA, 2003, p. 35). 

Nesse momento, o autor reflete acerca da definição do objeto da teoria da literatura e 

mostra que a primeira se dificuldade aparece no que se refere à instabilidade da significação 

das palavras poesia e literatura. Ele mostra que delimitar o sentido desses termos é 

indispensável, já que a teoria da literatura, bem como as outras ciências humanas, não tem 

uma terminologia especializada estabelecida.  

O autor lista alguns significados para a palavra poesia: 

 
 1º.) gênero de literatura caracterizado pelo uso do verso, da linguagem 
metrificada, oposta ao gênero chamado prosa; 2º.) literatura, englobando as 
manifestações tanto em linguagem metrificada quanto em não-metrificada, 
desde que em tais manifestações se reconheçam propriedades ditas artísticas 
e/ou ficcionais, por oposição às demais obras escritas – científicas ou 
técnicas – destituídas de tais propriedades; 3º.) fato, paisagem, manifestação 
artística, situação existencial etc., dotados de aparência considerada bela ou 
comovente, capazes, portanto, de gerar especiais ressonâncias interiores no 
espectador (p. 40). 

 
 

 Já em relação à palavra literatura, pode-se considerar basicamente dois significados 

históricos, estes históricos: 

 
 1º.) até o século XVIII, a palavra mantém o sentido primitivo de sua origem 
latina – litteratura -, significando conhecimento relativo às técnicas de 
escrever e ler, cultura do homem letrado, instrução; 2º.) da segunda metade 
do século XVIII em diante, o vocábulo passa a significar produto da 
atividade do homem de letras, conjunto de obras escritas, estabelecendo-se 
assim, a base de suas diversas acepções modernas (p. 40 e 41). 

 
 
 

 Souza (2003) aponta que a visão positivista que permeava o século XIX via o objeto 

de sua investigação como o conjunto da produção escrita. Porém, para as diversas correntes 
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da teoria da literatura, esse sentido amplo não corresponde ao objeto de sua pesquisa. Por 

causa dessa aparente confusão de entendimentos de nomenclatura, faz-se necessário mostrar a 

seguinte distinção:  

 
1º.) literatura lato sensu: conjunto da produção escrita, objeto dos estudos 
literários segundo a orientação positivista do século XIX; 2º.) literatura 
stricto sensu: parte do conjunto da produção escrita e, eventualmente, certas 
modalidades de composições verbais de natureza oral (não-escrita), dotadas 
de propriedades específicas, que basicamente se resumem numa laboração 
especial da linguagem e na constituição de universos ficcionais ou 
imaginários. Assim, a palavra literatura não revela automaticamente o objeto 
da teoria da literatura. (...) A conclusão é a seguinte: o objeto da teoria da 
literatura é a literatura stricto sensu, ou a poesia no segundo sentido por nós 
apontado, isto é, no sentido de literatura (p. 43). 
 

 
 

Por causa da aparente falta de distinção de significado entre os vocábulos poesia e 

literatura, faz-se necessário mais um esclarecimento, dessa vez, histórico. 

 
 Como até o século XVIII o vocábulo literatura permaneceu significando 
instrução, conhecimento das técnicas de ler e escrever, as obras que 
modernamente consideramos literatura stricto sensu eram designadas pelo 
termo poesia (quando fossem em versos) e eloqüência ou oratória (quando 
fossem em prosa). Da segunda metade daquele século em diante, a palavra 
literatura passa a ser empregada como termo geral, abrangendo tanto 
modalidades em verso quanto em prosa (SOUZA, 2003, p. 43). 

 
 
 

Eagleton (2003) faz um apanhado das principais teorias literárias existentes e sua 

forma de analisar o texto literário.  

Souza (2003) e Eagleton (2003) têm posicionamentos concordantes ao mostrar que 

uma das correntes da teoria da literatura, o formalismo russo, acreditava que o objeto de 

estudo da teoria da literatura não era propriamente a literatura, mas o que tornava uma obra 

literária, ou seja, o que Roman Jakobson chamou de literariedade. A grande maioria das 

teorias da literatura vê a literatura como um tipo de “desvio” na linguagem, um modo de 

‘deformar’ a linguagem ou um uso especial ou ‘fora do normal’ da linguagem que seria a tal 

literariedade. Eagleton (2003) mostra que os formalistas não queriam definir a literatura, mas 
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sim, a literaturidade ou literariedade, ou seja, os usos especiais da linguagem, porém estes 

usos especiais podiam ser encontrados em outros tipos de textos e não só nos literários. Por 

isso, pensar na literatura como os formalistas é ver a literatura apenas como poesia. Pois “(...) 

nem todos os desvios lingüísticos são poéticos. A gíria, por exemplo” (EAGLETON, 2003, p. 

7). 

 Eagleton (op. cit.) reflete sobre a ilusão de achar que existe uma única linguagem 

usada por todos os membros de uma sociedade. Ou seja, “qualquer linguagem em uso consiste 

de uma variedade muito complexa de discursos, diferenciados segundo a classe, região, 

gênero, situação, etc., os quais de forma alguma podem ser simplesmente unificados em uma 

única comunidade lingüística homogênea.” (p. 6) 

 A crítica prática era um método que não temia a desmontagem do texto, porém ela 

acreditava que o leitor tivesse a possibilidade de, segundo Eagleton (2003), “julgar a 

‘grandeza’ literária e a ‘centralidade’” do texto tendo como base a leitura apenas de poemas 

ou trechos de obras em prosa isoladas de sua realidade de produção. Esse tipo de leitura 

analítica levava a crer que a linguagem literária pode ser compreendida pela leitura de um 

trecho da obra e tratava assim, de uma reificação da obra literária, ou seja, tratar a obra como 

um objeto em si mesmo. Esse tipo de tratamento teria maior destaque na Nova Crítica 

Americana. Essa teoria, para dar mais força à literatura enquanto objeto, separava o poema do 

autor e do leitor. Eagleton (2003) aponta que há problemas nessa interpretação.  Segundo ele, 

“em primeiro lugar, ela reduz toda literatura a uma forma disfarçada de autobiografia: não 

lemos as obras literárias como obras literárias, mas simplesmente como uma forma indireta de 

conhecermos alguém” (p. 65). 

 A Nova Crítica proporcionava um método pedagógico extremamente cômodo para ser 

utilizado com uma quantidade crescente de estudantes, por isso foi bem aceita nas academias. 

Ou seja, “a interpretação que a Nova Crítica dava ao poema como um equilíbrio delicado de 
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atitudes contrárias, uma reconciliação desinteressada de impulsos opostos, foi profundamente 

atraente para os intelectuais céticos, desorientados pelos dogmas conflitantes da Guerra Fria” 

(EAGLETON, 2003, p. 68). 

Já a crítica fenomenológica postulava uma leitura ‘imanente’ do texto, ou seja, 

desvinculada de qualquer coisa fora dele. O texto é uma materialização da consciência do 

autor. O que interessa é o entendimento das ‘estruturas profundas’ da mente do autor que, 

segundo a fenomenologia, pode ser percebida pela repetição de temas e estruturas. Ou seja, 

trata-se de uma análise totalmente acrítica.  

Eagleton (op. cit., p. 98) pontua que “toda interpretação é situacional, modelada e 

limitada pelos critérios historicamente relativos de uma determinada cultura: não há 

possibilidade de se conhecer o texto literário ‘como ele é’”. Ou seja, para a Hermenêutica, o 

significado de uma obra literária muda quando ela passa de uma cultura para outra ou de um 

contexto histórico para outro. 

 A mais recente manifestação da hermenêutica na Alemanha é a estética da recepção 

ou teoria da recepção, que examina o papel do leitor na literatura. Para ela, é o leitor quem 

concretiza a obra literária, pois ela sozinha não passa de marcas negras num papel. Sem essa 

participação do leitor, não existe obra literária. Ou seja, o leitor é tão vital para o texto 

literário quanto o autor. Segundo Eagleton (2003), “para a teoria da recepção, qualquer obra, 

por mais sólida que pareça, compõe-se na realidade de ‘hiatos’ (...)” (p. 105). 

Eagleton (op. cit.) pontua que a maioria das teorias literárias, mesmo que 

inconscientemente, dão destaque a um gênero literário e a partir dele, formulam suas teorias. 

Na moderna teoria literária, a escolha da poesia tem uma significação especial.  

Feita essa parte mais conceitual da leitura e da literatura, passaremos à parte mais 

prática da literatura: seu ensino, o que é possível ser conferido no tópico a seguir. 
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1.3 Ensino de literatura 

 

1.3.1 Concepções de ensino de literatura 

 

 

 
Malard (1985) lista alguns objetivos para o ensino de literatura: compreensão do fato 

literário dentro do contexto histórico-econômico; criação ou desenvolvimento do espírito 

crítico do leitor; transmissão de conhecimentos; percepção do fato literário como objeto de 

linguagem; capacitação para comparar textos, literários e não literários; desenvolvimento do 

uso da linguagem em formas diversas. 

Dentre os objetivos elencados, destacamos dois de maior destaque para nossos 

estudos: a compreensão do fato literário dentro do contexto histórico-sócio-econômico e a 

criação ou desenvolvimento do espírito crítico do leitor. No primeiro ponto, Malard (1985) 

mostra que o ato de relacionar a literatura a seu contexto externo é poder percebê-la como um 

trabalho humano em que a sociedade e as relações dentro dela são o material para os textos. 

Dessa forma, vê-se a literatura como prática social. Já no segundo, a autora destaca a 

importante relação entre estes dois pontos, já que o espírito crítico do aluno só se 

desenvolverá em contato com textos e com o contexto em que ele foi escrito. Ela pontua 

também a importância da experiência leitora do professor e do aluno e seu conhecimento de 

outras ciências como História, artes em geral, política para assim, poder relacioná-los aos 

textos. 

Malard (1985) apresenta recursos para alcançar os objetivos anteriormente destacados. 

Ela mostra, entre outras coisas, que o professor de literatura necessita de, dentro das suas 

possibilidades, estar atualizado em relação à leitura de livros mais contemporâneos, dispor de 

livros de teoria, de análise de obras, ler revistas e jornais especializados e, em raríssimos 

casos, indicar a leitura de obras que o docente nunca tenha feito. Já no que se refere aos 
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alunos, a autora destaca a necessidade de leitura de obras e de ter acesso a um livro de teoria. 

Ela salienta que o professor deve estimular os alunos a ir montando sua própria biblioteca a 

partir da leitura de cada livro e não descartá-los como uma roupa velha.  

Malard (op. cit.) destaca a importância das diversas disciplinas que são auxiliares no 

estudo da literatura brasileira, porém a autora enfatiza a teoria da literatura e a história da 

literatura. Ela destaca o cuidado em não fazer dessas disciplinas um fim em si mesmo. É 

importante utilizá-las para dar noções de literatura que sejam necessárias para aquelas leituras 

e discussões feitas com aquele grupo e adequando o nível das aulas ao nível dos alunos; e 

utilizar a história para servir de apoio à leitura e à compreensão, porém, nunca substituir pelas 

leituras das obras. 

Aguiar (2003) mostra que o ensino de literatura sofre com um dilema: os alunos tratam 

com indiferença tanto ensino de literatura baseado em informações históricas quanto a leitura 

de textos literários e muitas vezes rejeitam ambas as coisas. E quando têm relativo interesse 

pela leitura da obra literária, não conseguem relacionar com o discurso histórico. 

 O ensino da história da literatura é importante, porque propõe transformar o aluno num 

leitor crítico. Porém não significa que a leitura do texto literário deva ser deixada de lado. Os 

dois podem caminhar juntos. Para Aguiar (op. cit.), 

 

Ensinar literatura, pois, é o modo de resistência do educador à massificação 
desumanizante operada pela vida cotidiana. Todavia, mesmo que a obra 
literária contemporânea possa reconduzir o seu leitor à tradição histórica, 
cumpre não esquecer que todo texto literário, independentemente de época, 
está impregnado desse poder de iluminação e que, portanto, ensinar literatura 
não se reduz a ler aquilo que o estudante, sem nenhum pano de fundo 
histórico, pode compreender e apreciar. Quanto mais recuada a obra no 
tempo, mais ela atesta a variabilidade humana e mais requer o conhecimento 
e seu cenário histórico. História literária e leitura pura e simples de literatura 
devem seguir de mãos dadas, num projeto de educação com caráter pluralista 
como saída para a massificação implosiva da sociedade pós-moderna (p. 
111). 
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 Segundo Queiroz e Santos (2003), no âmbito da literatura, não se ensina uma 

disciplina, e sim a paixão que move os que lidam com a palavra, seja ele autor ou leitor. Ou 

seja, o 

encanto, provocado pelo andamento da palavra no texto literário, será tanto 
maior para o leitor (aprendiz e mestre) quanto maior for a capacidade em 
desvelar onde e como aquele texto cria, brinca, joga, recria significados, 
ressistematiza vocábulos envelhecidos pelos usos, desautomatiza sentidos 
habituais, faz nascer linguagens outras no seio das condições impostas pela 
língua (p. 86). 
 
 

 Os autores mostram que a partir de um livro de literatura é possível obter 

conhecimentos das mais diversas áreas como: história, geografia, antropologia, linguística, 

economia e filosofia; é possível compreender culturas diversas, modos de viver e de pensar de 

diversos grupos sociais, seus hábitos, condutas e formas de pensar. 

 Ensinar literatura deve se pautar na formação do leitor, deve desenvolver o repertório 

particular e possibilitar as trocas entre os leitores, que forjará valores nesse contato com o 

diverso.  Segundo Queiroz e Santos (2003), “(...) é exercício para conquistar a potência da 

liberdade” (p. 91). 

O autor aponta para a necessidade de desburocratizar a relação com os textos, 

principalmente na necessidade de cobrar leituras. Ele mostra que se torna muito mais eficaz 

ler um poema em voz alta para a sala e deixar que cada um faça sua leitura, que é única. 

 Zilberman (1991) diz que a literatura aparece na sala de aula para suprir a necessidade 

de conhecimento sobre a história da literatura nacional, sua tradição e nomes mais ilustres, 

por parte dos alunos. É perceptível que o texto literário foi introduzido na escola para atender 

a diversos interesses, tais como: o da história literária, o da cultura e o da veiculação de 

conhecimentos já consolidados socialmente, a partir de uma visão acrítica. 

 A escola continua a reproduzir o que tanto a Poética quanto a Teoria da Literatura, 

mesmo que em épocas distintas, escolheram. A escola não tem um conceito próprio do que 

seja literatura, apenas alimenta o mercado dos livros didáticos. E mesmo com o ensino da 
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literatura sendo feito com vistas ao vestibular, quem prepara os currículos parece ignorar essa 

finalidade e se esquiva da competência da preparação dos alunos para essa seleção. Essas 

provas são elaboradas pelos próprios cursos superiores, o que aumenta a sensação de 

estranhamento quanto às competências de regulamentação do ensino: o de nível médio, 

orientado pelas secretarias estaduais de educação e o nível superior, pelo Ministério da 

Educação. 

Martins (2009) mostra que há muitas discussões em torno da inserção da leitura 

literária na escola, porém o ponto crucial se encontra no fornecimento de subsídios teóricos e 

metodológicos para a prática pedagógica do professor. Ela mostra que segundo Beach & 

Marshall, é necessário que o professor reconheça que há dois níveis de leitura: a leitura que é 

realizada pelo aluno, e que está construindo sua interpretação, na maioria das vezes, a partir 

de um primeiro contato com o texto; e a realizada pelo professor, que conta com fatores mais 

complexos, tais como: o saber do campo linguístico, o conhecimento do contexto da obra, 

além do conhecimento da teoria e crítica literárias.  

Os autores argumentam que o professor deveria confrontar o aluno com a diversidade 

de leituras do texto literário, para que, assim, o educando possa reconheça que o sentido não 

está no texto, e sim construído a partir da interação com textos. É essa interação que vai tornar 

o estudo da literatura significativo.  

Segundo a autora, 

 

É necessário que o aluno compreenda a literatura como fenômeno cultura, 
histórico e social, instrumento político capaz de revelar as contradições e 
conflitos da realidade. Ao trabalhar com a leitura literária, o professor pode 
orientar os alunos para a função ideológica dos textos literários, na medida 
em que “antes de se transformar em discurso estático, subverter a ordem 
provável da língua para alcançar determinados efeitos de comunicação, a 
literatura ‘se alimenta’ na fonte de valores de cultura” (Gonçalves Filho, 
2000: 104 apud Martins, 2009, p. 90). 
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Martins (2009) mostra ainda que a relação entre a escola e o fenômeno literário é 

marcada por mitos, tais como: Literatura é muito difícil; é preciso ler obras literárias para 

escrever bem; a linguagem literária é marcada pela especificidade. No primeiro, percebe-se 

uma perpetuação desse mito, ao incentivar a leitura de obras clássicas que estão distantes no 

tempo e no espaço da realidade do aluno. No segundo, difunde-se o mito de que o caminho 

para desenvolver estratégias comunicativas e alcançar a norma padrão é a leitura dos autores 

consagrados. As próprias gramáticas normativas reforçam esse mito, ao exemplificar as regras 

com trechos dos clássicos. Já no terceiro, é reforçada essa visão muito presente na escola, 

porque a obra é, geralmente, analisada à luz das teorias formalista e estruturalista. 

 Mostradas as concepções existentes para o ensino da literatura, abordaremos, a seguir, 

a formação do leitor. 

 

 

1.3.2 Formação do leitor em geral e do leitor literário 

 

 

 Na década de 1960, a UNESCO mostra ao mundo a importância da leitura. Em 1971, a 

Lei 5.692/1971 recomenda a leitura de obras nacionais. Daí aparece mais claramente o 

despreparo do professor no trato com a literatura. Ele não sabe como escolher os livros a 

serem lidos por seus alunos, diante de tantas novas indicações de leitura e de tantos autores 

novos que aparecem também no livro didático. Não sabe se continua a utilizar as obras que já 

conhece ou se deve indicar as que surgem no mercado editorial. Dessa forma, os professores 

indicam a leitura de livros dos quais constam fragmentos ou indicações nos livros didáticos e 

passam a exigir fichas de leitura preenchidas para lhes permitir constatar se a leitura foi feita e 

“compreendida”. Nessa conjuntura, é preciso obrigar os alunos a lerem. Para isso, os 
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professores usam o recurso da nota. Não se sabe, dessa forma, como alguns alunos 

conseguem sair da escola gostando de ler. Zilberman (1994) diz que utilizar a literatura para 

finalidades pedagogizantes, fazendo dela um instrumento de manipulação, é uma “traição ao 

leitor”.                                                                                                                                                   

 Magnani (1989) destaca também que a formação do gosto pode ser ensinada e que a 

passagem da quantidade para a qualidade das leituras não se faz de uma hora para outra, mas 

é um processo de aprendizagem. Tem-se que levar em conta também as condições de trabalho 

do professor e tantas adversidades presentes na sua vida e na de seus alunos. A formação do 

leitor passa pela concepção de escola e de sociedade que se quer e envolve também a 

diversidade de critérios de seleção e utilização de textos na sala de aula. 

 Magnani (op. cit.) destaca a função do professor perante a literatura na escola, que 

ainda é o lugar por excelência do contato com o texto literário. A prática pedagógica do 

professor (objetivos, conteúdos, metodologias, estratégias didáticas e avaliação) não é neutra, 

envolve opções políticas, mais ou menos conscientes. É preciso pensar nos professores e nos 

alunos como seres históricos, como ponto de partida para a realização da escola, da leitura e 

da literatura. 

  Soares (1996) diz que a escolarização é um processo inevitável, porque é a essência 

da escola. O que ela critica não é a escolarização da literatura, que é necessária, e sim a má 

escolarização que se tem realizado costumeiramente. A má escolarização, diz ela, desfigura, 

deturpa e torna falso o texto literário. 

 O que não deve ser feito na escola é usar o texto literário como pretexto para 

exercícios de gramática ou de compreensão de texto do tipo localização de informações; 

fragmentar o texto literário, trazendo só parte deste, sem coerência, sem textualidade, 

literariedade; omitir as referências da obra; distorcer o texto literário quando este é 

transportado do livro de literatura para o livro didático. Assim, o problema está numa má 
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escolarização do texto literário, que o desvirtua e, muitas vezes, faz dele um mero exercício 

de metalinguagem. 

A leitura na íntegra de contos, poemas, romances, tanto antigos quanto atuais é o 

melhor meio para o contato com a literatura. Alguns objetivos do ensino da Literatura são: 

compreensão do fato literário dentro do contexto histórico-sócio-econômico; criação ou 

desenvolvimento do espírito crítico do leitor; transmissão de conhecimentos; percepção do 

fato literário como objeto de linguagem; capacitação para comparar textos, literários e não-

literários e desenvolvimento do uso da linguagem em formas diversas. 

Bordini e Aguiar (1993) dizem que a formação do leitor de literatura não pode ser 

idêntica à do leitor genérico por causa da autonomia própria do texto literário. Para elas:  

 

A seleção dos significados se opera por força de um contexto que os 
justifica. Esse contexto é o da experiência humana, que confere valor a um 
sinal que em princípio é um vazio e só passa a portar significado por um ato 
de convenção eminentemente social. Convenciona-se que algo é significante, 
quando corresponde a um valor previamente estabelecido. O conjunto de 
valores convencionados é chamado cultura e por isso mesmo perfeitamente 
legível porque criado pelos homens (p. 16). 
 
 

 As autoras mostram que a formação escolar do leitor perpassa pela cultura em que este 

se insere e se a escola não vincular o texto lido com a cultura do grupo que está lendo, o aluno 

não vai se reconhecer no texto e não vai ter interesse.  

 Elas destacam que a educação do leitor literário não pode ser impositiva e meramente 

formal, uma vez que o texto literário é, por natureza, polissêmico e por causa dessa 

multiplicidade de sentidos, o ensino não pode se referir a apenas alguns deles a serem 

alcançados pelos alunos. 

 Bordini e Aguiar (1993) mostram que, para que a escola consiga produzir um ensino 

eficaz de literatura, ela deve ter, entre outras coisas: biblioteca bem servida de obras literárias, 
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com bibliotecários que promovam a interação com o livro; e professores que sejam leitores e 

que tenham um arcabouço teórico e metodológico que valorizem o ensino de literatura. 

As autoras destacam também a importância de se oferecer livros próximos à realidade 

do leitor, seja pela temática, pela linguagem ou pelo ambiente, para que, assim, se caminhe na 

formação do hábito de leitura. Essa familiaridade com o texto gera no leitor uma 

predisposição a ler e assim desencadeia o hábito da leitura. Deve-se dar atenção à idade do 

leitor, porque esta influencia em seus interesses. Então, cada fase ou “idade de leitura” (são 

cinco fases de leitura que se estendem da infância até a adolescência) como diz Richard 

Bamberger (1977, p. 36-8) vai delinear as temáticas ou gêneros que despertarão interesse. 

O interesse no nível de qualidade vai variar de acordo com a escolaridade do leitor. 

Assim como há cinco idades, há também cinco níveis de leitura. O nível da leitura crítica, que 

é o que nos interessa nesse estudo, ocorrerá no período que vai da 8ª série ou 9º ano do ensino 

fundamental até o ensino médio. É a época em que os alunos já fazem seus próprios juízos das 

leituras e das coisas e percebem os conteúdos estéticos. Nesse momento, os livros que tratam 

de problemas sociais e psicológicos despertam mais interesse nos alunos. Além da 

escolaridade, o sexo também interfere nos interesses de leitura. Os homens geralmente 

escolhem temáticas mais ligadas à aventura, viagens, ficção científica, enquanto as mulheres 

procuram por histórias de amor, familiares e de crianças. 

 

O ato de ler é, portanto, duplamente gratificante. No contato com o 
conhecido, fornece facilidade da acomodação, a possibilidade de o sujeito 
encontrar-se no texto. Na experiência com o desconhecido, surge a 
descoberta de modos alternativos de ser e de viver. A tensão entre esses dois 
pólos patrocina a forma mais agradável e efetiva de leitura (BORDINI E 
AGUIAR, 1993, p. 26). 
 
 

 O ensino de literatura deve atender a alguns princípios, tais como: o atendimento aos 

interesses do leitor, a provocação de novos interesses, para assim despertar ou aguçar o senso 

crítico, e a preservação do caráter lúdico do texto literário. Outro ponto de suma importância é 
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a leitura do professor, porém a leitura do aluno não deve necessariamente estar atrelada à 

interpretação do docente. Porém, as interpretações do professor vão influenciar nas atividades 

a serem propostas, mas este deve estar aberto, se o aluno atingir outras significações e 

conseguir comprová-las, já que o texto literário é plurissignificativo. 

 As autoras mostram que os professores de literatura querem formar o leitor literário, 

porém não dão destaque a certos pontos que deveriam ser de suma importância. Ou seja: não 

deixam espaço para uma leitura descompromissada, baseada apenas na fruição do texto 

literário ou que estimule o senso crítico e a imaginação; o trabalho com textos é utilizado, 

muitas vezes, como pretexto para responder exercícios gramaticais ou para fazer redação; não 

destacam o caráter artístico do texto literário e conduzem a interpretação da obra a partir de 

itens programados e privilegiando uma compreensão literal e primária do texto. A presença do 

livro didático e a ausência da leitura de obras literárias na íntegra tornam o desejo do 

professor de formar o hábito de leitura em algo impossível de ser executado. O ato de recorrer 

a fórmulas prontas, muitas vezes presentes no livro didático, atividades repetitivas, que não 

levam em conta o interesse, a idade do aluno e suas leituras anteriores, faz com que o 

interesse pela leitura de obras literárias vá sendo “minado” e surta, assim, o efeito contrário, 

afastando os alunos das obras literárias. 

 O modelo de aula de literatura vigente nas escolas brasileiras tem raízes no modelo de 

ensino jesuítico, que tem uma sequência de aulas estáticas, muitas vezes seguindo o que é 

ditado pelo livro didático que constam da apresentação de um texto, estudo de seu 

vocabulário, exercícios de interpretação, seguidos de exercícios gramaticais e de uma redação. 

A falta de metodologia, segundo as autoras, é algo preocupante. Segundo elas, 

 

A partir de cada método, dentro de sua especificidade, o professor pode 
organizar a situação de aprendizagem conforme as aspirações do grupo e as 
peculiaridades do conteúdo a ser trabalhado, sem forçar nenhum dos dois 
pólos e sem renunciar à sua função de orientador do processo educativo. A 
pluralidade de métodos limita o autoritarismo do sistema educacional, por 
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não depender de alvos preestabelecidos e imutáveis e pressupõe uma atuação 
docente flexível, pois não permite a repetição rotineira de atividades ou o 
cumprimento passivo de um programa inalterável (BORDINI E AGUIAR, 
1993, p. 42). 
 
 

 Mas, aderir a um método não implica em uma camisa-de-força, e sim em uma 

estrutura de procedimentos didáticos que vão mostrar os possíveis caminhos a serem 

seguidos. É sabido que cada método vai enfatizar uma abordagem, de acordo com a teoria 

literária que o alicerça e que cada um deles defende um posicionamento ideológico e 

filosófico, mas sabe-se que não há nem leituras, nem interpretações neutras. 

Magnani (1989) traz outro enfoque à questão e destaca a função do professor frente à 

escola, que ainda é vista como um espaço de contato com a literatura por excelência, e a 

importância do posicionamento do docente frente ao trabalho com a leitura. A autora mostra 

que a neutralidade política da prática do docente é uma ilusão, porque as aulas são norteadas 

por opções políticas mais ou menos conscientes, mas nunca neutras.  

A partir disso, a autora mostra que é possível formar o gosto do aluno e que a 

passagem da quantidade para a qualidade não acontece como num passe de mágica, é um 

processo de aprendizagem. A autora reflete sobre todos os empecilhos materiais para essa 

prática tais como: excesso de trabalho docente, baixa remuneração e a impossibilidade de 

muitos alunos em concluírem os estudos, porém ela aponta que uma “práxis” compartilhada 

pode levar a uma interferência crítica. O professor pode romper com o que já está 

estabelecido e buscar o avanço. Para isso, é preciso problematizar o conhecido, 

transformando-o num desafio. 

Magnani (1989) aponta que a formação do leitor passa pela diversidade de textos e 

pela reflexão sobre a formação do gosto dos alunos, não só para o futuro, mas para o agora, e 

como mostra Malard (1985), “os gostos não são sucessivos, mas dependentes” e envolvem 

assim, as histórias de leitura tanto do leitor, quanto do texto e da época. 
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 A autora destaca a importância da diversidade tanto de enredos, de procedimentos 

narrativos, gêneros, linguagens, autores e metodologias para, assim, sair do trivial e ajudar o 

leitor a romper com o conhecido e buscar novos significados, ampliando, assim, seus 

horizontes.  Ela aponta que um bom caminho é partir do gosto do aluno e utilizá-lo como 

ponto de partida para a reflexão, para a comparação com outros textos sejam de literatura ou 

de outros tipos. O estudo crítico e comparativo é uma forma de desmistificar modelos e assim 

recuperar o prazer da leitura e de saber que há muitas formas de ler e escrever, e que essas 

formas não existem por acaso e são passíveis de ser aprendidas. 

Zilberman (1990) mostra que há algum tempo se fala em crise no ensino de literatura. 

Essa crise pode ser interpretada de diversas formas. Pode ser vista como falta de leitura, 

atribuindo-se a culpa aos alunos que preferem outras formas de expressão a ler. E de outro 

lado, denuncia-se a ineficiência do professor de literatura. A literatura perdeu 

verdadeiramente sua eficácia pedagógica solicitada pela burguesia quando esta tentou usar a 

escola como formação de mão-de-obra para a industrialização. Os futuros funcionários 

chegavam pelo êxodo rural e os patrões só aceitariam esses trabalhadores se eles assimilassem 

o mínimo no que se refere a regras de educação. E o ensino literatura, nesse momento, visto 

como recurso para a transmissão de um patrimônio literário construído e consagrado, passou a 

ser indagado sobre sua finalidade e sua natureza educativa. 

 Atualmente, o ensino de literatura não deve se pautar na transmissão de um patrimônio 

literário e sim na formação do leitor. Para executar essa função é necessário não conceber a 

leitura apenas como ato de decodificação da matéria escrita e sim como propiciadora de uma 

experiência singular e significativa com o texto literário. 

Segundo Zilberman (1990),  

 

A leitura do texto literário constitui uma atividade sintetizadora, na medida 
em que permite ao indivíduo penetrar o âmbito da alteridade, sem perder de 
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vista sua subjetividade e história. O leitor não esquece suas próprias 
dimensões, mas expande as fronteiras do desconhecido, que absorve através 
da imaginação, mas decifra por meio do intelecto. Por isso, trata-se também 
de uma atividade bastante completa, raramente substituída por outra, mesmo 
as de ordem existencial (p. 19). 
 
 

 Infelizmente, é muito rara a preocupação da escola com a formação do leitor. O 

objetivo principal dessa instituição é fazer com que esse aluno assimile a tradição literária e 

que possa, a partir disso, aceitar e repetir o que foi assimilado. Supõe-se que, dessa forma, o 

estudante vá se transformar num apreciador da literatura e saiba escolher os melhores livros. 

Porém, a escola não admite que esse leitor traga suas leituras anteriores, ou seja, elas não têm 

validade. 

 A autora salienta que o professor não conseguirá conhecer o nível de leitura dos 

alunos, suas preferências e suas leituras anteriores se não promover a interação entre eles. 

 Outro ponto de suma importância a ser destacado é a percepção de que não há 

problema nem com a literatura, nem com a educação, o problema reside no ensino da 

literatura, ou melhor, nas pedagogias, nas metodologias usadas pelos professores para formar 

leitores, porém, infelizmente, na maioria dos casos, não surte efeito. 

Leahy-Dios (2003) destaca que os programas oficiais de ensino e aprendizagem 

eliminaram a literatura como disciplina formal dos programas de ensino, oficialmente em 

2001. Porém, ela pontua que da forma que a literatura vinha sendo apresentada aos 

estudantes, da mesma forma, desde 1890, baseada na memorização de fatos, datas, 

características e nomes, não seria honesto lamentar a sua extinção. Ela diz que “nosso 

paradigma positivista, em que a objetividade dos métodos e técnicas predomina sobre a 

subjetividade da análise literária, não prestou bons serviços à causada leitura” (p. 38). 

 A autora vê semelhanças entre a educação literária e o discurso dos Parâmetros 

Curriculares Nacionais (PCN). Segundo ela, 
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A educação literária se constitui numa triangulação multidisciplinar 
indissociável de estudos lingüísticos, culturais e sócio-políticos, realizada 
través de uma “transleitura” pedagógico-literária, apoiada em sólida base 
teórico-conceitual. Trata-se de construção artística (cultura) cujo suporte é a 
palavra (língua) e que se realiza na mediação entre segmentos sociais 
(sociedade). Arte, palavra e sociedade são construções complexas e 
indissociavelmente ligadas (p. 39) 

 
 

Ela mostra que na leitura literária, a análise e a interpretação do que foi lido envolvem 

sentidos, emoções, pensamentos, que se sustentam sobre uma base linguística (recursos da 

palavra), sociocultural (palavra-arte) e político-econômica (a relação produção-consumo na 

socialização da arte da palavra). 

Alliende &Condemarín (2005) salientam que não é possível considerar completo o 

desenvolvimento da leitura se não se aproximar progressivamente o leitor das obras literárias. 

Dessa forma, numa leitura constante de obras literárias, o leitor poderá, entre outras coisas, ter 

um vocabulário em permanente expansão. 

 Os autores mostram que a literatura é uma experiência estética e segundo Rosemblat 

(1994), a palavra estética foi escolhida por causa de sua raiz grega que sugere percepção 

através dos sentidos, dos sentimentos e das intuições. Segundo eles, 

 

A literatura desempenha um papel crítico em nossas vidas. A literatura ajuda 
a nos compreender e a compreender os demais; proporciona diferentes 
perspectivas para examinar nossos pensamentos, sentimentos, crenças, 
preconceitos e ações; ensina que há múltiplas possibilidades, muitas 
verdades e nenhuma resolução definitiva. (p. 182) 

 

 Para estimular o prazer e o entusiasmo pela leitura, atividades em que os alunos 

participam de discussões sobre livros, círculos de leitura ou de literatura são excelentes ideias. 

Eles podem se organizar em torno de interesses afins. O estímulo às respostas pessoais dos 

alunos frente à literatura, que são dadas a partir da utilização dos conhecimentos prévios do 

discente, ajudam na habilidade para construir significados.  Com o tempo, essas respostas 

vão, progressivamente se tornando mais complexas. 
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Um leitor independente e crítico realiza dois tipos de contribuição para o texto: A 

primeira se refere à compreensão literal do que está dito. É a compreensão da estrutura 

superficial do texto. Já a segunda se refere à compreensão da estrutura profunda, dos 

conteúdos latentes do texto. A compreensão dos aspectos literários do texto está ligada a essa 

segunda contribuição.  

Os autores destacam a importância de as pessoas conseguirem ser capazes de ler, de se 

divertir e também de aproveitar os textos literários. Outro ponto de grande importância 

salientado pelos autores, diz respeito à aproximação das obras literárias.  Seja ela de que tipo 

for, deve iniciar com uma leitura para se estabelecer contato com a obra e ser seguida de 

análises que auxiliem no aprofundamento da compreensão inicial.  

Para Cosson (2006, p. 26), “apenas ler [o texto literário] é a face mais visível da 

resistência ao processo de letramento literário na escola. Por trás dele encontram-se 

pressuposições sobre leitura e literatura (...). Uma dessas pressuposições é que os livros falam 

por si mesmos ao leitor.” O autor destaca que os mecanismos de interpretação, que são, na sua 

maioria, aprendidos na escola é que fazem o leitor atribuir significações ao que está lendo. 

O autor aponta que outra pressuposição é a de que ler é um ato solitário e por isso, não 

haveria a necessidade de ser ler na escola, atividade vista como perda de tempo. “Ler implica 

troca de sentidos não só entre o escritor e o leitor, mas também com a sociedade onde ambos 

estão localizados, pois os sentidos são resultado de compartilhamentos de visões de mundo 

entre os homens no tempo e no espaço” (p. 27). 

Cosson (op. cit.) salienta que o letramento literário tem que acompanhar as três etapas 

do processo de leitura e, consequentemente, do saber literário. O autor mostra a necessidade 

de se perceber a distinção das etapas feita por Halliday. Segundo este, 

 

A literatura é uma linguagem que compreende três tipos de aprendizagem: a 
aprendizagem da literatura, que consiste fundamentalmente em experienciar 
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o mundo por meio da palavra; a aprendizagem sobre a literatura, que envolve 
conhecimentos de história, teoria e crítica; e a aprendizagem por meio da 
literatura, nesse caso os saberes e as habilidades que a prática da literatura 
proporciona aos seus usuários (p. 47). 
 
 

 O autor aponta que as aulas tradicionais de literatura oscilam entre os dois últimos 

tipos e descartam o primeiro, que deveria ser o foco central das atividades na escola. 

 

(...) adotamos como princípio do letramento literário a construção de uma 
comunidade de leitores. É essa comunidade que oferecerá um repertório, 
uma moldura cultural dentro da qual o leitor poderá se mover e construir o 
mundo e a ele mesmo. Para tanto, é necessário que o ensino da Literatura 
efetive um movimento contínuo de leitura, partindo do conhecido para o 
desconhecido, do simples para o complexo, do semelhante para o diferente, 
com o objetivo de ampliar e consolidar o repertório cultural do aluno. Nesse 
caso, é importante ressaltar que tanto a seleção das obras quanto as práticas 
de sala de aula devem acompanhar esse movimento (p. 47-48). 
 
 

O autor propõe duas sequências para o trabalho com a literatura: uma básica e outra 

expandida. Elas seguem o modelo de oficinas e são apresentadas como exemplos, não como 

modelos. A sequência básica segue quatro passos: motivação, introdução, leitura e 

interpretação. Já a sequência expandida, como o próprio nome já diz, é uma expansão da 

básica e consta dos seguintes passos: Motivação, introdução, leitura, primeira interpretação, 

contextualização (teórica, histórica, estilística, poética, crítica, presentificadora, temática), 

segunda interpretação e expansão. 

Essas sequências possibilitam, segundo Cosson (2006), um estudo mais aprofundado 

de uma obra literária, optando assim pela qualidade em detrimento da quantidade. A 

sequência expandida seria feita utilizando quatro obras centrais por ano, sendo uma por 

bimestre.  

Após a discussão teórica sobre a formação do leitor, abordaremos, no tópico a seguir, 

a perspectiva do professor como sujeito leitor. 
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1.3.3 Professor enquanto leitor e promotor de leitura  

 

 

 

Burlamaque (2006) faz um rápido percurso histórico com a finalidade de mostrar a 

formação de um novo público leitor, formado por mulheres e estudantes, e o surgimento dos 

primeiros manuais de textos e de literatura infanto-juvenil. A autora mostra que Soares (1998) 

defende ser impossível que esse saber não se escolarize, porém a escolarização inadequada 

acaba por desenvolver a aversão do aluno o livro e ao ato de ler.  

A partir disso, a autora indaga sobre a possibilidade de leitura na escola. A missão do 

professor é iniciar o leitor, incentivar o gosto pelo livro, desenvolver hábitos de leitura, pois é 

ele quem vai indicar os livros aos alunos, oferecer um repertório de títulos, para que o aluno 

possa escolher dentre as suas preferências e não deve esquecer-se de oferecer a fruição no ato 

de ler. 

A autora destaca que o educador deve ter consciência da importância da sua mediação 

perante os alunos, pois ela pode motivar ou não o aluno na prática da leitura.  Ao professor 

cabe também mostrar as diferentes visões que uma obra pode desencadear e mostrar que pode 

haver várias interpretações pessoais. 

O início do desenvolvimento do hábito de leitura parte da seleção do material, que 

deve ser utilizado para informação e fruição e não por obrigação, pois, muitas vezes, esse 

pode ser a única oportunidade de contato com a leitura. 

A autora aponta, a partir de dados colhidos para pesquisa, a necessidade de aprimorar 

as leituras que vêm sendo desenvolvidas na escola e melhor subsidiar o professor para que 

este possa aperfeiçoar a sua prática docente. Ela salienta que a experiência leitura do docente 

é um dos componentes que vai nortear o trabalho deste profissional em da sala de aula com o 

intuito de formar o leitor literário. O professor deve sempre ter em mente a necessidade de 
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respeitar a leitura de cada aluno e ter consciência de que “cada leitura, a partir de suas 

próprias referências, individuais ou sociais, históricas ou existenciais, dá um sentido mais ou 

menos singular, mais ou menos partilhado, aos textos de que se apropria” (Chartier, 1996, p. 

20). É função do professor, permitir ao aluno construir sua própria interpretação na interação 

com o texto. 

Assim, preservando o encanto e a liberdade do ato de ler, o professor transformará o 

aluno e o levará à autonomia leitora e à construção de sentidos. Já a leitura empregada na 

escola tem a necessidade de ser legitimada pelo professor. Com o controle do professor, é 

negada a participação efetiva do aluno no processo de leitura. Ronald E. Barker e Robert 

Escarpit (1975, p. 122), salientam que “se o trabalho escolar é difícil e pouco compensador, a 

criança pode adquirir aversão pela leitura e abandoná-la completamente quando deixar a 

escola”. 

 Quando o professor começar a resgatar o lado lúdico e prazeroso da leitura, ele estará 

fazendo da leitura uma prática social, porque ler é mais do que decifrar um código de uma 

língua. Como ressalta Soares (1998, p. 18-25), o letramento é “uma forma de inserção social 

do indivíduo de acordo com o uso competente que ele pode fazer da leitura e da escrita” 

(BURLAMAQUE, 2006, p. 85). 

 Após discutir a perspectiva do professor enquanto sujeito leitor, abordaremos, no 

tópico a seguir, outro ponto de suma importância na discussão sobre o ensino de literatura: o 

livro didático. 
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1.3.4 Livro didático na prática docente  

                   

 

Chiappini (2005), em seu livro “Reinvenção da catedral”, traz um artigo em que 

reflete sobre o livro didático (LD) e mostra que o próprio nome ‘manual’ dado ao livro 

didático é uma negação do saber para o qual ele foi criado. Savioli (1997) em seu artigo 

denominado “Livro didático: liberdade ou opressão?”, complementa o posicionamento de 

Chiappini (2005) ao mostrar que o LD é uma invenção humana e, por isso mesmo, está sujeito 

a contradições; esse material seria um elemento facilitador, já que coloca o conhecimento 

mais próximo dos alunos e professores, porém congela esse saber e, ao congelá-lo, acaba por 

destruí-lo. Ou seja, segundo Savioli (2006), é um paradoxo, pois, ao mesmo tempo em que 

liberta, oprime.   

A tendência do manual, segundo Chiappini (2005), é a de contrair e homogeneizar o 

conhecimento. Assim, ele apazigua a mente questionadora do indivíduo com respostas 

prontas. O manual didático foi concebido como instrumento facilitador do trabalho de alunos 

e professores, mas, por outro lado, foi também pensado com o intuito de dirigi-lo. O manual 

traz uma concepção de ensino-aprendizagem, aponta Chiappini (2005), bancária, na 

terminologia de Paulo Freire, porque vê o aluno como um depósito vazio, pronto para ser 

recheado de conhecimentos por um professor que também já passou por essa experiência. 

Porém, esse professor é visto como um simples intermediário entre o saber presente em um 

manual didático e o aluno.  

A autora aponta outro ponto importante a ser levado à reflexão: qualquer que seja o 

conteúdo presente no livro didático, por se tratar de um manual, ele faz do professor um 

repetidor, que não faz nenhuma reflexão sobre o que está ensinando, apenas transmite, e o 

aluno, por sua vez, torna-se um executor, que também não reflete sobre o que faz.  
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Chiappini (2005) traz um texto de Freinet (1968, p. 40-41 apud Chiappini, 2005, p. 

96-97) sobre os manuais didáticos, que, embora tenha sido escrito para outra realidade de 

ensino, a francesa, não deixa de ser extremamente útil e atual para a realidade brasileira. 

 
Os manuais são uma forma de embrutecimento. Eles servem, às vezes de 
modo vil, aos programas oficiais. Alguns até os agravam, sabe-se lá porque 
frenesi de preenchimento a todo custo.  Mas raramente os manuais são feitos 
para a criança. Eles alegam facilitar, ordenar o trabalho do professor, eles se 
gabam de seguir passo a passo os programas. Mas a criança acompanhará, se 
puder... Não é dela que eles se ocupam. É por isso que os manuais preparam, 
na maior parte das vezes, a submissão da criança ao adulto, e mais 
especialmente, à classe que, por meio dos programas e créditos, domina o 
sistema escolar. (...) Mesmo se os manuais fossem bons, seria interessante 
reduzir o mais possível seu emprego. Pois o manual, sobretudo empregado 
desde a infância, contribui para inculcar a idolatria da palavra impressa. (...)   
Os manuais matam assim todo senso crítico; e é provavelmente a eles que 
devemos certas generalizações dos semiletrados que acreditam, palavra por 
palavra, em tudo o que contém seu jornal. (...)  
E, se é assim, a guerra aos manuais é verdadeiramente necessária. Mas os 
manuais submetem também os professores. Eles se habituam a distribuir 
uniformemente, e durante anos, a matéria aí incluída, sem se preocupar se a 
criança pode assimilá-la. A nefasta rotina toma conta do educador. (...) 
É preciso, absolutamente, que os educadores se libertem dessa distribuição 
mecânica para prender-se primordialmente à educação da criança. 

 
 
 

A autora aponta também, que, em outros textos nos quais Freinet retoma esse assunto, 

ela mostra que os manuais tendem a homogeneizar e simplificar o saber, apontando assim, 

uma visão ilusória do mundo, um mundo sem contradições.  

O LD foi pensado inicialmente como um instrumento a serviço do ensino, mas passou 

a ser visto como mercadoria que gera lucro, e geralmente a questão do mercado ou lucro 

estava acima da educação, destaca Savioli (2006). 

Visto como mercadoria, o LD tem seguido normas que o distanciam cada vez mais da 

função para a qual foi criado. Esses manuais fazem concessões que os distanciam de 

características essenciais ao cumprimento de suas reais funções. A seguir apontaremos 

algumas das muitas concessões feitas pelo LD. 
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1. Concessão às exigências do mercado mais que às da natureza do produto. O LD 

deveria dar conta das leis de necessidade e suficiência, ou seja, deveria conter o conteúdo 

indispensável para que o aluno se apropriasse do saber e se transformasse num cidadão crítico 

e profissional. Mas, ao invés disso, dá-se prioridade aos conteúdos que, segundo Savioli 

(1997, p. 115), “por inércia, modismo ou comodismo, atendem ao apetite primário do 

mercado consumidor.” O professor adota o LD sem critérios sólidos que fundamentem um 

ensino proficiente e assim, conspira contra a liberdade do aluno, já que esse instrumento nem 

sempre responde às suas reais necessidades de aprendizado. 

2. Concessão ao “pedagogismo facilitário”. É chamada assim a tendência, segundo 

Savioli (2006), “muito divulgada e equivocada” de que todo tipo de aprendizado deve ser por 

um processo lúdico e que dispense qualquer esforço daquele que aprende.  O LD assim 

pensado se assemelha mais a um livro de auto-ajuda, mais voltado para formas mágicas de 

ensinar do que para aquilo que é realmente sua função: a aquisição do saber. Outra 

manifestação desse pedagogismo é a aversão a nomenclaturas, algo que toda ciência tem. A 

nomenclatura especializada, se não usada de forma abusiva, é uma facilitadora, porque, 

segundo Savioli (2006) apresenta três vantagens indiscutíveis: “é uniformizadora, econômica 

e criadora de precisão (p. 116).” O autor destaca que não é contra os recursos lúdicos no LD, 

desde que eles contribuam realmente para o aprendizado. Então, os critérios de escolha dos 

conteúdos para o LD devem se nortear pelo que precisa ser aprendido e não pelo que é 

agradável. 

3. Concessão ao autoritarismo da certeza. A sensação de certeza traz segurança 

àqueles que trabalham com o ensino. Para agradar aos alunos e a uma parcela dos professores, 

o LD submete-se a essa exigência dos consumidores e simplifica a forma de ver o mundo, os 

modos de pensar, criando assim, certezas ao simplificar as questões. Assim, cria-se uma 

postura passiva dos alunos, que aceitam tudo que lhes é ensinado, sem discordar. Exalta-se 
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assim o monólogo e tolhe-se o direito de discordar, discutir, mostrar outro ponto de vista. Isso 

tolhe a liberdade de pensar do aluno e, por que não dizer, também do professor. 

4. Concessão à tirania da imobilidade.  O mercado dos LD não aceita grandes 

transformações nem mudança de hábitos já cristalizados. Assim, o LD se repete e seus autores 

revelam um certo receio de inovar, numa atitude contrária à evolução do conhecimento. Dessa 

forma, o conservadorismo se impõe. Paradoxalmente, o mercado exige atualização, tanto que 

as editoras fazem modificações constantes, porém são pontuais e bastante superficiais, com o 

intuito de fazer o livro parecer novo. 

5. Concessão ao comodismo. O LD deveria ser apenas um instrumento de apoio ao 

ensino. Ele só dá bons resultados quando professor é o protagonista da ação; do contrário, a 

questão torna-se problemática quando se invertem os papéis e o manual passa a comandar as 

aulas. Ele passa, assim, de coadjuvante a protagonista do processo de ensino-aprendizagem e 

isso tolhe a liberdade de aprendizagem do aluno. Dessa forma, as aulas passam a ser mera 

reprodução do LD, como se ele fosse um manual de instruções. 

Nesse momento, Savioli (2006) pontua que há muitos educadores que se colocam 

contra o manual, pois eles veem a estrutura do LD como prejudicial. O autor salienta ser essa 

uma posição radical, já que, agindo assim, vai-se privar tanto a escola quanto a ação do 

docente de um recurso didático, que, se bem usado, pode ser um excelente coadjuvante à 

prática pedagógica.  Assim, ele mostra possibilidades de utilizar o LD como mecanismo de 

libertação, que serão apresentadas a seguir.  

1. A portabilidade e o armazenamento do conhecimento. Savioli (2006) mostra que 

defender o uso do LD de forma proveitosa não significa concordar com a forma como esse 

recurso vem sendo utilizado. Porém, por ser um recurso portátil, o LD possibilita sintetizar o 

conteúdo adquirido e esse conteúdo pode ser “acessado” em qualquer lugar. O autor destaca 
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que, se o LD não for um conjunto desconexo de atividades, se houver uma sistematização do 

que os alunos devem aprender, ele passa a ser um material de estudo portátil e útil. 

2. A possibilidade de tirar proveito de experiências pedagógicas bem-sucedidas. O 

LD é um recurso que traz a possibilidade de socializar possibilidades pedagógicas 

comprovadamente exitosas. 

3. A possibilidade de estabelecer uma relação interativa do aluno com o livro. O 

LD é um material produzido para funcionar dentro da sala de aula, para ser um recurso a ser 

debatido pelos alunos com o auxílio do professor. É uma excelente oportunidade para deixar 

de lado o “autoritarismo da certeza” e praticar a leitura ativa.  

4. A possibilidade de formar um leitor autônomo. Savioli (2006) considera que o 

brasileiro lê pouco e que mais da metade dos livros vendidos no Brasil são de volumes 

escolares. A partir dessa realidade, percebe-se que o compromisso maior da escola deve ser o 

de formar leitores autônomos, ou seja, leitores que tenham a capacidade apreender os 

significados no interior do texto e confrontá-los com outros textos e com outros significados 

que circulam no contexto discursivo do próprio texto. 

Savioli (2006) destaca que o embate entre riscos e benefícios, entre liberdade e 

opressão, é grande, pois esses dois lados existem no LD; resta, segundo o autor, encontrar o 

equilíbrio nessa dicotomia. Para isso, o autor sugere três tipos de interferência possíveis e que 

podem auxiliar no aprimoramento do LD, como mostraremos a seguir. 

1. Vigilância do Estado para a melhora da qualidade dos livros publicados e estímulo 

para a produção de novas publicações mais apropriadas. Como o Estado é o maior 

comprador de LD e o maior cliente das editoras, ele pode impor condições de qualidade que 

atendam às reais necessidades de aprendizagem. E os livros que não cumprirem os requisitos 

mínimos serão descartados da compra, algo que já ocorre com o Programa Nacional do Livro 

Didático (PNLD). 
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2. Elevação do nível de exigência crítica do professorado. Os professores precisam 

desenvolver um olhar crítico e ser mais exigentes na escolha do LD, forçando, assim, os 

autores e editores a se aproximarem cada vez mais do padrão de livro solicitado. Porém, essa 

é uma medida a longo prazo, que necessita de providências do governo no que tange à 

formação continuada e das faculdades de formação de professores no que se refere à formação 

inicial do docente. 

3. Pluralização dos que deliberam sobre as adoções. Existem muitos interesses 

por trás da adoção de um LD e esse tipo de pressão das editoras e de outros meios pode fazer 

com que sejam adotadas obras de pior qualidade. Para evitar esse tipo de situação, é 

necessário não deixar nas mãos de uma única pessoa essa escolha. Ela deve passar pela 

aprovação de todo o corpo docente que vai utilizar o livro e passar também pelo Conselho de 

Pais e Mestres. É uma forma de minimizar esses entraves. 

Nesse segundo momento do texto de Chiappini (2005), ela adota uma perspectiva 

diferente da de Savioli (2006) sobre o que seria possível fazer diante da atual conjuntura do 

LD. A autora reflete sobre as pesquisas acadêmicas que têm como objeto o já referido manual. 

Mostra que esses trabalhos são importantes, mas seria necessário mostrar mais do que o LD 

como objeto simplificador dos conhecimentos e disseminador dos valores dominantes. É 

imprescindível que as reflexões sobre esses trabalhos pudessem extrapolar as barreiras dos 

centros acadêmicos e pudessem ser utilizados como um instrumento para mudança de 

realidade. E, para isso, o resultado desses estudos deveria chegar a alunos e professores, por 

serem eles que utilizam esse recurso. 

A divulgação das descobertas é importante, mas deve vir atrelada a soluções 

alternativas ao manual. A autora mostra, sabiamente, que não existem fórmulas mágicas para 

essa questão. Mas existem possibilidades para reflexão: talvez um manual que não tenha 

como filosofia a concepção bancária de ensino, ou um antimanual, ou, quem sabe, um 
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plurimanual, ou seja, vários livros a serem utilizados e que não tragam o saber como algo 

congelado, e longe de indagações.  Que esses livros possam mostrar as diferentes faces de um 

mesmo autor, que possam levar alunos e professores a se inserirem na pesquisa. Os 

antimanuais, por seu turno, poderiam levar tanto o professor quanto o aluno ao confronto de 

ideias, à comparação, ao contraste, a observar a diferença, a analisar, a sintetizar. Assim, 

reconhecidamente, esses materiais tornam-se mais eficazes na produção do conhecimento. 

Dessa forma, seria possível, salienta Chiappini (2005), preencher o hiato existente 

entre o ensino e a pesquisa e diminuir as distâncias entre os pesquisadores especialistas e os 

professores e alunos. 

Chiappini (2005) aponta a possibilidade de, a partir da aproximação entre 

pesquisadores e professores, desmistificar a ideia de que um país subdesenvolvido precisa de 

LD. A autora não nega a necessidade de se lutar por melhores condições de trabalho e melhor 

remuneração, no sentido de superar a condição de “professor-máquina de dar aulas”. Mas, 

mesmo em meio a toda essa situação adversa, há professores tentando superar as limitações 

trazidas pelo livro didático.  

Os LD para o ensino médio (EM) e, mais especificamente, a parte que se destina à 

literatura tem também seus problemas, suas lacunas, tema que veremos no tópico a seguir.  

 

 

1.3.4.1 Livro didático para o Ensino Médio (EM) 

                                          

 

Há, em geral, dois modelos de LD para o EM: uma coleção de três livros para o EM 

ou um volume único, que na maioria das vezes é a junção desses três livros; qualquer que seja 

o modelo, há, quase sempre, uma mesma concepção de língua e literatura, ficando para essa 
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última a menor parte. Segundo Pinheiro (2009), esses LD são muito parecidos, inclusive nos 

problemas. Para mostrar esses problemas, transcreveremos na íntegra o quadro apresentado 

pelo autor. 

 

1) A quantidade de textos literários é sempre muito pequena, sobretudo quando se trata do gênero 
lírico, que poderia ter uma representatividade maior, uma vez que ocupa bem menos espaço. 

2) Além da quantidade, há também a questão do fragmentarismo: os poucos poemas vêm, muitas 
vezes, para ilustrar um traço de um estilo de época, uma característica do autor e quase vêm 
incompletos. Junte-se a isto, a repetição de alguns poemas. Quanto aos textos em prosa, 
sabemos da dificuldade de reproduzir capítulos inteiros de romance ou contos de tamanho 
maior. Por outro lado, este fato revela um limite que chamaríamos de estrutural (inevitável...) 
dos livros didáticos. 

3) Os autores omitem muitas referências bibliográficas – a título de exemplificação, de cinco livros 
de volume único (Faraco & Moura, 2003; Cereja & Magalhães, 2000; Infante, 2001; Leme, 2003 
e Abaurre, Pontara & Fadel, 2003) apenas dois, o de Faraco & Moura e de Cereja & Magalhães 
apresentam referências minimamente satisfatórias. 

4) Outro problema – este ligado a uma tradição retórica – é o modo como são trabalhadas as figuras 
de linguagem (que aparecem com diferentes denominações). Elas continuam sendo estudadas de 
modo dissociado do texto como um todo. Aparecem quase sempre em fragmentos de poemas, 
com o sentido sempre dissociado de uma compreensão mais global do texto. Decora-se o 
conceito e alguma situação de uso e ponto final. 

5) Outra questão, esta mais polêmica: como os livros didáticos são, em sua totalidade, escritos no 
eixo Rio-São Paulo, os autores não priorizam autores contemporâneos de outras regiões o país. 
Não conheço nenhum livro didático de ensino médio que trabalhe com literatura de cordel, para 
ficarmos apenas num dos gêneros da literatura popular. Autor como Leandro Gomes de Barros, 
por exemplo, é um ilustre desconhecido de alunos e professores, uma vez que não está no cânon. 
Vale lembrar que a literatura de cordel está na base de obras de autores da importância de Ariano 
Suassuna, embora ela devesse ser trabalhada não apenas por isto. 

(p.106-107) 

 

O autor mostra que o quadro acima apresentado representa o que deu certo no mercado 

de LD e o que vende mais. Porém, ele indaga se não houve outro modelo de livro de 1960 

para cá. O próprio autor responde que sim e traz um exemplo de um livro publicado no Rio de 

Janeiro, no final da década de 1960, chamado “Literatura brasileira em curso”, escrito por 

Dirce Riedel, Carlos Lemoas, Ivo Barbieri e Therezinha Castro. Esse LD era em volume 

único, com 463 páginas. Segundo os autores do LD, 

 
o que se desejou com aqueles agrupamentos foi organizar contextos que 
colocassem o leitor numa situação aberta ao confronto e à análise. Esta 
organização, contudo, não obriga a uma única via de leitura. Neste volume é 
permitido trafegar em várias direções. O livro é desmontável, podendo ser 
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armado de muitas maneiras, a critério de quem lê ou estuda (1968: 11 apud 
PINHEIRO, 2006, p. 107). 
 

 

 Pinheiro (2009) mostra que o LD em questão propunha um trabalho por temáticas e, 

dentro de um mesmo núcleo temático, era possível encontrar uma diversidade grande de 

gêneros literários e de estilos de época. O autor diz ainda que: 

 
O gênero literário que sai perdendo, como em quase todo manual, é o gênero 
dramático. Embora não traga exercícios para o aluno realizar, o livro 
apresenta, ao final, “Sugestões de trabalho” que são úteis para a prática do 
professor. Ao todo são 18 itens que tocam diferentes questões que englobam 
teoria da literatura, estudos bem pontuais de determinados estilos de época, 
“análise da linguagem do poema”, “confrontos de textos”, entre tantos 
outros. O livro traz ao final uma lista de “Algumas sugestões de leitura, para 
o conhecimento da literatura brasileira” e um quadro com os escritores 
enquadrados em seus respectivos estilos e épocas (p.108). 
 

 

O autor reflete sobre o porquê de um livro de qualidade tão superior não ter tido 

sequer uma segunda edição. Pinheiro (2009) diz não ter como responder satisfatoriamente, 

uma vez que há muitos fatores. Porém, ele traz um ponto como algo certo: um livro como 

esse exige mais do professor, por não ser um manual para mera reprodução passiva e por não 

trazer respostas prontas. Dessa forma, o professor que utilizasse esse manual teria que refletir 

sobre os textos, criar atividades, ou seja, teria que ser o construtor e o condutor de suas aulas.  

Pinheiro (op. cit.) traz um texto presente na quarta capa desse referido manual, que, segundo 

ele, resume a perspectiva dos autores. Reproduziremos, aqui, parte desse texto. 

 
Inovar pelo prazer de inovar não é o objetivo dos professores que se 
reuniram para organizar este volume. Partiram da necessidade de combater o 
imobilismo no ensino de literatura entre nós, optando pela fórmula de fazer o 
estudante, ou simples leitor, participar o texto, num processo de cooperação, 
que o fascina. Não temos, pois, aqui, aqueles manuais que se repetem mas 
não se completam, e sim uma renovação de princípios e métodos, com 
resultados os mais fecundos. (...) Se um autor antigo e um autor atual 
versaram o mesmo assunto, colocam-se lado a lado os dois trabalhos de 
criação, para que o leitor proceda, por si mesmo, a uma análise comparativa, 
pensando adequadamente os fatores tempo, temperamento individual, 
mandamentos de escolas literárias, e outros (p.108). 
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 Pinheiro (2009) reflete sobre as mudanças ocorridas nos LD nos últimos 15 anos. O 

autor mostra que mudou a apresentação. O livro passou a ser impresso em papel de melhor 

qualidade, passou a ser mais colorido e aumentou o número de imagens, talvez a maior das 

mudanças. Há, segundo o autor, um lado positivo nisso. É bastante interessante o diálogo da 

literatura com outras artes, porém, uma vez que se trata de manuais de literatura, deve-se 

reservar mais espaço ao texto literário e, na medida do possível, este deve vir completo, 

principalmente os poéticos. 

 O autor destaca também, nas coleções mais recentes, um espaço significativo 

destinado aos exercícios de vestibulares. Sabe-se que, por causa do modo como se ensina 

literatura no ensino médio, boa parte dos alunos vê a literatura como algo a ser estudado 

apenas porque “vai cair no vestibular”. Por isso, os LD estão destinando cada vez mais espaço 

para esse tipo de atividade. Não há nada contra esses exercícios. O problema é a diminuição 

do espaço dedicado aos textos literários. 

O autor analisa uma coleção a título de ilustração das mudanças ocorridas nos LD do 

ensino médio. A coleção em questão é “Português: linguagens”, de William Roberto Cereja & 

Thereza Cochar Magalhães e foram analisadas as edições de 1990 e 1999. O autor lembra que 

trabalhou com a edição de 1990 desse LD enquanto professor da educação básica e salienta 

que muitos colegas reclamavam por ela ter exercícios “difíceis”. Ele mostra que os exercícios 

não eram mais difíceis, apenas necessitavam de uma leitura mais detida do texto e um pouco 

mais de reflexão. Sobre esse mesmo LD, Bunzen e Rojo (2005) mostram uma síntese da 

resenha feita pelos avaliadores do Programa Nacional do Livro do Ensino Médio6 (PNLEM) 

                                                 
6 Essa foi a primeira edição do programa que avaliou livros didáticos em formato de volume único 

destinados ao Ensino Médio, nas disciplinas de Matemática e Língua Portuguesa. Esses LD foram distribuídos 
para alunos de Ensino Médio das regiões Norte e Nordeste em 2005.  
 



 
 

 

88 

 
 

 

do Ministério de Educação e Cultura (MEC). Destacamos a parte que se refere ao ensino de 

literatura. 

 
 (...) O ensino da literatura se pauta pela tradicional exposição sobre os 
estilos de época, expostos em ordem cronológica e associados aos seus 
contextos históricos. A leitura do texto literário, ainda que em segundo 
plano, é explorada. 

O livro é rico em textos e informações bem sustentadas, bem como em 
sugestões – incluindo bibliografias especializadas - para o professor. O 
intenso uso de imagens colabora para a promoção do trabalho de leitura 
interpretativa a partir de obras artísticas diversas, como escultura, pintura, 
charge e cartazes de filmes (BRASIL/MEC, 2004, p. 59 apud BUNZEN E 
ROJO (2005)). 

 
 

Numa observação geral, o livro aumentou cerca de 100 páginas, e trouxe algumas 

mudanças pontuais, como o desmembramento de capítulos. Porém, o número de poemas 

permanece quase que inalterado, o que leva a acreditar que o aumento maior ocorreu na 

quantidade de imagens e na relação da literatura com as demais artes. Os demais LD de 

literatura seguem a mesma linha de mudança superficial com maior ênfase no projeto gráfico-

editorial do que no modo de ensinar literatura, propriamente dito. 

Outro ponto importante e bastante problemático com relação aos LD destacado por 

Pinheiro (2009) é o modelo utilizado para ensinar literatura. A ênfase recai sobre o ensino da 

história da literatura em detrimento da leitura das obras, como é possível perceber na resenha 

do MEC apresentada um pouco antes. Geralmente se estudam os estilos de época numa ordem 

cronológica. O autor diz que essa visão enciclopedista trazida pelo LD priva o aluno de uma 

leitura mais aprofundada de certos autores ou de certas obras. Assim, o aluno acaba por 

conhecer um pouco de muitos autores. Percebe-se que o LD não está preocupado em 

individualizar o tratamento dos autores, pois ele trata as obras como simples exemplos de 

estilos de época. 

Pinheiro (2009) salienta que o problema desse tratamento dado às obras – da pouca 

utilização de obras na íntegra ou de uma visão mais completa de um autor – não é do autor 
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dos livros e sim da estrutura atual e do modelo em utilização dos LD, que determina a 

utilização dos espaços no manual. 

 
Certamente pode-se partir da leitura detida de um único poema para chegar a 
uma compreensão mais abrangente de um autor, como mostrou Spitzer 
(1942:2003) em inúmeros estudos. Mas a leitura detida está sempre 
convocando outros poemas e jamais dispensa um conhecimento mínimo da 
obra (p. 111). 

 
 
 

 O autor mostra que aulas que tenham temáticas ou obras literárias como ponto de 

partida e que, apenas depois da leitura dos textos, traga as características e o contexto 

histórico de produção, dá a possibilidade de o aluno ter contato com mais obras de 

determinados autores e também de conhecer diferentes vieses de produção de autores, 

contrariamente à visão mostrada pelo LD, que cria verdadeiras caricaturas de certos autores.  

Pinheiro (2009) destaca que não se quer negar a história da literatura e sim valorizar 

experiências reais de leituras de textos, para, assim, deixar de lado esse método de ensino que 

força a memorização. 

  O autor ressalta que os questionamentos sobre a forma como os LD do ensino médio 

tratam a literatura e também sobre diferentes possibilidades de tratamento da literatura devem 

ser enfrentados. Para isso, Pinheiro (2009) sugere: 

 
Uma possível saída, que experimentamos em nossa atuação como 
professores do ensino médio, seria inverter a ordem dos conteúdos. Ou seja, 
iniciar os estudos literários do ensino médio pela literatura contemporânea. 
Mas a mera mudança de ordem também não garante um bom trabalho. Há 
ainda uma questão séria a ser enfrentada: a formação metodológica do 
professor e suas experiências de leitura do texto literário (p. 113). 

 
 
 

 Pinheiro (2009) reflete sobre a real necessidade de LD de literatura, já que os 

existentes levantam dúvidas sobre a contribuição na formação de leitores de literatura. Ele 

mostra que seria muito mais rico ler uma diversidade maior de textos de um mesmo autor, 

analisar alguns deles, debater etc. Porém, cai-se numa problemática. Segundo o autor, “os 
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professores precisariam estar mais bem preparados intelectual e metodologicamente, 

precisariam buscar, inclusive, fundamentação em inúmeros trabalhos de crítica literária à 

disposição em livros, artigos, teses e dissertações (p. 113)”. 

Ele mostra que essa proposta vai de encontro à forma de ensinar literatura como algo 

reduzido a características de estilo de época. Salienta que a escola é um lugar destinado à 

leitura e à discussão e que não há problema em passar 10 ou 15 minutos lendo um texto para 

depois discutir questões sobre o texto e também outras suscitadas por ele, como ideologias, 

visões de mundo etc. Porém alguns professores acham que ler em sala de aula é perda de 

tempo. Essa visão é fruto das condições de formação e também das condições sociais da 

maioria dos professores, que tornam muito difícil, quase impossível a ideia de deixar de 

utilizar o LD. 

O autor dá sugestões, segundo ele próprio, bem pontuais, a partir da vivência de sala 

de aula dele e que podem ser modificadas de acordo com a situação real de sala de aula de 

cada professor. Destaca a necessidade de o professor conhecer a realidade social e cultural dos 

alunos. Esse conhecimento vai servir como ponto de partida para a escolha dos textos a serem 

lidos, textos que correspondam aos seus gostos e expectativas. O autor destaca que não se 

deve ficar apenas em obras ligadas às experiências desses alunos. Deve-se, sim, alargar seu 

horizonte de leituras, trabalhando com obras que tragam experiências diferentes das deles. Ele 

destaca que se deve ficar atento aos acontecimentos no bairro, na cidade e até no país e, 

assim, propor leituras que possam suscitar debates e reflexões. Pinheiro (2009) mostra um 

exemplo prático. 

 

Maria Célia Ribeiro da Silva (2000) estudou com seus alunos o poema “Ao 
Shopping Center”, de José Paulo Paes, no período que em Campina Grande 
estava sendo construído um grande shopping. Nem sempre vamos encontrar 
um texto literário que possibilite pontes com realidade presente. Mas é bom 
permanecer alerta. Esse procedimento favorece a aproximação da literatura 
com a vida (p. 114). 
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 Pinheiro (2009) destaca que o professor não deve ficar preso apenas aos textos 

trazidos pelo LD, seja ele qual for:  

 
 

Quando o gênero literário for poesia, é aconselhável que o (a) professor (a) 
traga outros poemas para evitar, às vezes, uma visão muito limitada sobre o 
poeta. Por exemplo, a maioria dos livros didáticos apresenta Olavo Bilac 
apenas como poeta formalista parnasiano. Poderiam ser levados poemas 
eróticos do poeta para a sala de aula. Estaríamos colocando em crise uma 
visão um tanto redutora do poeta e do próprio parnasianismo. A poesia de 
Carlos Drummond de Andrade apresentada nos livros didáticos quase 
sempre resume-se aos poemas do primeiro livro (Alguma poesia) e de A rosa 
do povo. Por que não trazer também a poesia erótica do poeta que está 
presente praticamente em todos os seus livros?  (p. 115). 

 

 

Pinheiro (2009) mostra que suportes como os LD de literatura são, em muitas 

situações, indispensáveis, mas é necessário compreender os limites desse recurso, lutar por 

melhorias e apresentar sugestões para que esse livro cumpra os objetivos a que se destinam. E 

não se deve esquecer, que, mesmo que os LD sejam mercadorias, são formadores de milhões 

de pessoas.  

Após uma visão sobre o debate existente com relação ao LD e o tratamento dado por 

esses manuais à literatura e com o olhar voltado às coleções para o EM, abordaremos uma 

questão muito importante na prática docente e em qualquer nível de ensino: a avaliação. 

  

 

1.3.5 Avaliação 

 

 

Ferreira e Leal (2006), em “Avaliação na escola e ensino da língua portuguesa: 

introdução ao tema”, citam Sbert e Sbert (2003, p. 67), que dizem que “a avaliação é um 
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processo inevitável, consciente ou inconsciente, que começa quando acordamos”, para 

mostrar que avaliar não faz parte apenas do cotidiano escolar, mas sim da vida como um todo.  

As autoras mostram que uma das principais funções da avaliação é promover construção de 

conhecimento. Já na escola, essa dimensão avaliativa tem muito mais importância. É por 

causa dela que o professor avalia constantemente os alunos, seja de forma mais sistemática, a 

partir de um instrumento avaliativo criado para esse momento específico, ou seja, de forma 

mais livre, quando apenas se percebem a evolução e as dificuldades desse estudante. 

As autoras, para tornar mais fácil compreender a avaliação na escola, fazem um 

pequeno percurso histórico a fim de refletir sobre a construção da cultura escolar. Elas 

mostram que, no século XVI, a escola era vista com ambiente de trato do conhecimento 

acumulado, de disciplina rígida, na maioria das vezes, imposta pelos religiosos, que eram os 

professores na época. Nesse momento, as práticas avaliativas se assemelhavam a rituais 

solenes e públicos nos quais ocorria a demonstração dos conhecimentos acumulados. Já no 

mundo moderno, a visão corrente era a de que a escola deveria dar conta do conhecimento de 

forma objetiva. Foi nesse momento que a escola deixou de ser dominada apenas pelos 

religiosos e passou a ter a participação dos iluministas. Como, nessa época, os princípios 

positivistas estavam em vigor, a escola seguia o mesmo caminho teórico, o rigor da ciência. 

Os manuais dos professores davam ênfase aos conhecimentos que possibilitavam a avaliação 

de forma objetiva. Foi assim que a avaliação passou a fazer parte de forma mais sistemática 

da cultura escolar. 

Ferreira e Leal (2006) salientam que nessa época a avaliação se voltava quase que 

totalmente para a medição dos resultados finais de aprendizagem. Dava-se mais importância a 

aferir as aprendizagens e selecionar os estudantes do que buscar soluções para os problemas 

de aprendizagem. Em meados do século passado, começaram a parecer algumas mudanças. 

Os educadores passaram a se preocupar mais com a reflexão sobre os objetivos educacionais e 
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a analisar se eles estavam sendo atingidos, deixando de se preocupar apenas com a medição 

objetiva do rendimento dos alunos. A partir dessas mudanças, atualmente, é possível perceber 

uma tendência a valorizar uma avaliação mais formativa, ao menos no discurso dos 

educadores. Essa visão privilegia estratégias para adaptar as práticas pedagógicas às 

necessidades de aprendizagem dos estudantes e não a medição dos resultados finais. 

As autoras propõem, a partir dessa visão de avaliação, que ela seja vista como eixo de 

qualquer proposta pedagógica e seja pensada em suas várias finalidades. Como diz Leal 

(2003, p. 30 apud Ferreira e Leal, 2006, p 14): 

 
avaliamos em diferentes momentos, com diferentes finalidades. Avaliamos 
para identificar os conhecimentos prévios dos alunos e trabalhar a partir 
deles; avaliamos para conhecer as dificuldades dos alunos e, assim, planejar 
atividades adequadas para ajudá-los a superá-las; avaliamos para verificar se 
eles aprenderam o que nós já ensinamos e, assim, decidir se precisamos 
retomar os conceitos trabalhados naquele momento; avaliamos para verificar 
se os alunos estão em condições de progredir para um nível escolar mais 
avançado; avaliamos para verificar se nossas estratégias de ensino estão 
dando certo ou se precisamos modificá-las. 
 
 

 Para que possamos entender melhor a realidade atual da avaliação, é necessário refletir 

sobre os paradigmas da avaliação. É isso que faremos no tópico a seguir. 

 

 

1.3.5.1 – Paradigmas da avaliação 

 

 

Suassuna (2006b), em seu artigo intitulado “Paradigmas de avaliação: uma visão 

panorâmica”, põe em discussão a noção de paradigma, pois ela afirma não acreditar numa 

sucessão cronológica e precisa de modelos teóricos de avaliação. A autora afirma que é por 

essa razão que ainda na atualidade é possível perceber traços da avaliação tecnicista e da 

classificatória convivendo lado a lado na prática de um professor ou de uma escola que tenha 
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uma perspectiva mais formativa. Mesmo diante disso, muitos autores concordam com a 

existência de dois grandes paradigmas de avaliação: um mais caracterizado pela classificação, 

chamado de avaliação tradicional ou classificatória, e outro, mais caracterizado pelo aspecto 

formativo, chamado de avaliação reguladora ou formativa. 

Suassuna (op. cit.) mostra que o paradigma tradicional, chamado assim por ter se 

constituído como tradição, surgiu nas primeiras décadas do século XX e foi incorporando 

diferentes ideologias e fundamentos até o final do século passado, em torno dos anos 1990. 

Apesar dessas transformações sofridas, o paradigma tradicional manteve alguns aspectos tais 

como: a ideia de classificação; a identificação com a medida; a fixidez dos objetivos; a 

valorização de comportamentos observáveis; e a existência de referenciais predefinidos de 

julgamento.  

 Suassuna (2006b) mostra que esse paradigma, que dominou grande parte do século 

XX, manteve sua característica de produção de hierarquias e de exclusões. Os críticos do 

paradigma tradicional mostram que os instrumentos avaliativos requerem basicamente 

capacidade de recordar definições formais. Os números e medidas desses instrumentos 

avaliativos acabam por reforçar o modelo pedagógico centrado na transmissão. É necessário 

reconhecer os limites das informações desses instrumentos. 

A autora mostra que tanto Perrenoud (1998) quanto Dias Sobrinho (1996, 1997) 

destacam que, para uma avaliação ser formativa, não bastam percentuais, números, testes, ela 

deve “gerar juízos de valor e anunciar possibilidades de transformação” (SUASSUNA, 

2006b, p. 33). Faz-se necessário, então, colocar sobre a escola novos olhares. Mudanças nos 

processos de avaliação devem ser parte de um processo mais amplo de inovação que inclua o 

currículo e a didática, defende Suassuna (2006a). A autora continua:   

 
Assim sendo, para que não se reduzam complexos processos sociais e 
intelectuais a dimensões físicas objetivas e apreensíveis, é preciso que a 
avaliação ganhe uma dimensão de pesquisa e tenha seu campo teórico 
ampliado, de modo a contemplar as múltiplas capacidades de aprendizagem, 
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as reelaborações de sentido, a relevância social das instituições e saberes, o 
desenvolvimento de atitudes e valores, enfim, os processos que constituem o 
fenômeno educativo como um todo complexo (p. 34). 

 
 
 

No modelo tradicional, o saber é visto como algo estático, independente dos objetivos 

a serem atingidos. Com isso, a avaliação é centrada no aluno e no seu desempenho cognitivo. 

Esse tipo de avaliação faz com que o avaliador perca de vista formas diversificadas que os 

alunos têm de resolver problemas, ou seja, de se relacionar com o conhecimento. Quando se 

reduz a avaliação à medição, torna-se difícil melhorar a aprendizagem dos alunos, já que esse 

sistema é fechado e auto-regulamentado. 

Outro ponto destacado por Suassuna (2006b) é a visão negativa do erro. Como o 

modelo tradicional trabalha muito fortemente com a mensuração e tem uma visão estática do 

conhecimento, o erro é visto sempre como falta, lacuna ou falha. Dessa forma, a intervenção 

do professor, a partir desse erro, acontece para corrigir a rota desse aluno, a fim de que ele 

possa atingir os objetivos previamente fixados. 

Suassuna (2006b) salienta que, mesmo com os avanços e as descobertas da avaliação 

positivista, não foi possível impedir o fenômeno do fracasso escolar no Brasil, que se 

manifestou em altas taxas de repetência e evasão escolar. 

Nesse momento, Suassuna (2006b) aponta para a discussão sobre um novo paradigma 

que tomaria a avaliação enquanto discurso. A autora mostra que as críticas feitas ao 

paradigma tradicional levaram à necessidade de repensar a avaliação, tendo em vista o avanço 

da tecnologia, da circulação do conhecimento etc. Nessa nova realidade, já é consenso que 

ensinar e aprender não se reduzem a transmitir e assimilar somente. Há necessidade de 

desenvolver o pensamento crítico, de incentivar a autonomia intelectual.  Suassuna (2006b) 

mostra que muitos autores concordam com a necessidade da construção de uma nova teoria da 

avaliação, que tenha como objetivo a transformação social, permita a superação do fracasso e 

possa ampliar a visão dos fenômenos educacionais. Para que isso ocorra, é necessário, 
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segundo Suassuna (op. cit.), ver a avaliação por diversos fatores: aluno, professor, currículo, 

escola, gestão, sistemas de ensino, entre outros. Assim, a avaliação passa a ser vista como 

processo histórico e coletivo que entende o ensino e a aprendizagem como prática de 

comunicação intersubjetiva.  

Suassuna (2006b) salienta que a avaliação não é uma prática neutra, pois ela ocorre 

numa sociedade historicamente determinada. A opção por um ou outro modelo de avaliação 

reflete opções epistemológicas, éticas e políticas, que correspondem a visões de mundo e 

dependem também dos objetivos e resultados esperados. E o papel do professor é o de 

estruturar a comunicação pedagógica, confrontar dados e informações em diálogo com o 

aluno, para assim possibilitar o aprendizado. Perrenoud (1999) defende que a comunicação é 

o principal caminho para o progresso do aluno, pois assim ele pode construir e reconstruir seu 

pensamento, a fim de se apropriar do conhecimento. 

 
Perrenoud (op. cit.) sugere seguir a lógica do enfrentamento e da construção de 

possibilidades. Essa avaliação, denominada por ele de formativa, possibilita o fornecimento 

de informações, identificação e explicação dos erros e também sugere hipóteses e, assim, 

alimenta a ação pedagógica. Suassuna (2006b) estabelece semelhanças de visão entre Luckesi 

(1978, 2000a, 2000b) e Hoffmann (1995b), pois, para o primeiro, a avaliação é constituída de 

dois processos articulados e indissociáveis: diagnosticar e decidir. Já a segunda autora 

considera a avaliação em seu caráter processual, como prática de problematização, 

questionamento e reflexão. 

Suassuna (2006b) aponta para a necessidade de a avaliação ser vista como cultura, ou 

seja, deve ser uma ação permanente, organizada e programática. Para a autora,  

 
a avaliação formativa é comprometida com uma educação democrática; 
consiste em fazer apreciações críticas; busca qualificar o ensino e a 
aprendizagem; tem função diagnóstica e exige a participação ampla das 
instituições e sujeitos envolvidos; enfatiza aspectos qualitativos; considera 
resultados e também os processos de produção desses resultados; favorece 



 
 

 

97 

 
 

 

uma leitura dos diversos aspectos e dimensões dos processos e fenômenos 
educativos. A natureza formativa da avaliação remete não para a correção do 
rumo e a homogeneidade, mas para o movimento próprio das relações 
pedagógicas e da linguagem (p. 41). 
 

 
 

Janssen Felipe da Silva, na introdução ao livro “Práticas avaliativas e aprendizagens 

significativas em diferentes áreas do currículo”, intitulada “Avaliação do ensino e da 

aprendizagem numa perspectiva formativa reguladora”, reflete sobre a avaliação formativa. 

O autor mostra que nos encontramos numa “intensa e paradoxal atmosfera das 

inovações constantes” e que esse atual cenário leva-nos a questionar a função e a estrutura da 

escola.  Diante dessa realidade, Silva (2003) questiona se o papel da escola seria preparar para 

o mundo do trabalho ou desenvolver competências para formar cidadão críticos e 

participativos. Ele mostra que cada opção política feita requer um tipo específico de 

organização do sistema educativo e, por consequência, da escola, da sala de aula e do fazer 

pedagógico. Ele mostra também que optar por uma avaliação formativa reguladora é 

enveredar por uma educação que supere a crise do paradigma educacional centrado no ensino, 

que ocorre de uma forma linear e uniforme, deixando a aprendizagem a cargo dos alunos. 

Silva (2003) explica que essa crise foi acentuada pela forma excludente e padronizada como a 

escola ensina, a qual contribui para a marginalização das classes mais carentes. Essa realidade 

é perceptível nos altos índices de evasão e de repetência escolar. 

O autor mostra o paradigma das aprendizagens significativas como um movimento 

que busca ressignificar o processo de ensino e aprendizagem. Isso ocorre ao se considerar os 

estudantes como possuidores da potencialidade de aprender (princípio da educabilidade); o 

que os diferencia são apenas os caminhos da aprendizagem. Silva (2003) diz também que, 

para esse paradigma, necessita-se de uma nova compreensão de avaliação, nesse caso, 

formativa reguladora, que está inserida numa prática pedagógica intelectual reflexiva 

transformadora. Essa prática é dita como intelectual, por exigir que o professor seja autor e 
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ator da sua ação docente, que tenha a capacidade de criar e modelar seu trabalho e transformar 

seus conhecimentos científicos em saberes escolares contextualizados.  

A prática docente deve ser entendida como inacabada e a sala de aula, como um 

laboratório, tanto dos que ensinam quanto dos que aprendem. E, para isso, é necessário que o 

professor se aproxime da produção teórica das ciências da educação a fim de propiciar o 

desenvolvimento de práticas político-pedagógicas significativas para os alunos. É também 

necessário que o professor conheça as trajetórias de vida dos estudantes para que possa 

flexibilizar seus objetivos, conteúdos, modos de ensinar etc.  

Segundo Silva (2003), a avaliação no plano das aprendizagens significativas ajuda a 

perceber como o aluno aprende para, assim, orientar o docente a fazer os ajustes didáticos 

necessários a fim de produzir desafios que possam transformar as aprendizagens dos 

estudantes. 

A diversificação dos instrumentos avaliativos se faz necessária porque possibilita a 

coleta de mais e variadas informações sobre o trabalho docente e as aprendizagens, por isso, 

ela deve ser sistemática e adequar-se à natureza do objeto avaliado.  

Silva (2003) ressalta que o esforço para diversificar o sistema avaliativo tem como 

intenção compreender melhor o objeto avaliado para “melhorar sua qualidade e não classificá-

lo, diagnosticar e intervir e não selecionar e excluir” (p. 15)  

A fim de entender melhor os mecanismos avaliativos, necessitamos refletir sobre 

formas de avaliar. É o que faremos no tópico a seguir.  
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1.3.5.2 Instrumentos avaliativos 

 

 

 Leal (2003), em “Intencionalidades da avaliação na língua portuguesa”, destaca a 

necessidade da seleção consciente do que deverá ser ensinado. Esse é o primeiro passo, 

segundo a autora, para que haja a construção de uma aprendizagem significativa. Em seguida, 

é possível organizar o tempo em sala de aula para se conseguir que essas aprendizagens 

ocorram e, finalmente, definir o que será avaliado e as formas de fazê-lo. 

É importante promover na escola discussões sobre os processos avaliativos e delimitar 

um perfil de saída do aluno para que possa ser garantida a continuidade da escolarização desse 

estudante e acabem as tensões entre os professores no que se refere ao que o aluno deveria ter 

aprendido na série anterior.  

Segundo Leal (2003), é tarefa do professor decidir o que se espera dos alunos em cada 

série escolar e decidir também como avaliá-los. É tarefa das secretarias de educação auxiliar 

os professores nessa tarefa. 

É necessário, segundo Leal (2003), saber, em cada momento, o que realmente se está 

avaliando. A partir disso, decide-se sobre que instrumentos utilizar. A autora ressalta que não 

se podem realizar avaliações apenas nos finais dos períodos escolares (unidades, anos letivos 

etc.). Há a necessidade de um acompanhamento sistemático do aluno. 

É necessário considerar a finalidade da avaliação para poder planejar os meios de 

avaliar e, assim, construir os instrumentos mais adequados àquela situação, salienta Leal (op. 

cit.). Suassuna (2006a) concorda com o posicionamento de Leal (op. cit.) e, em seu artigo 

“Instrumentos de avaliação em língua portuguesa: limites e possibilidades” destaca a 

importância de, ao se falar de avaliação, contemplar os instrumentos e testes. 
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Os instrumentos de avaliação são as tarefas, testes, exercícios que são aplicados com o 

objetivo de acompanhar a aprendizagem dos alunos; como diz Hadji (2001 apud Suassuna, 

2006a, p. 112) eles “não são o verdadeiro objeto da avaliação.” Perrenoud (1999) concorda 

com Hadji (2001) ao dizer que, no processo de avaliação, o que tem menos importância é o 

instrumento avaliativo. Deve-se prestar atenção ao quadro teórico que vai orientar a 

interpretação dos dados coletados com os referidos instrumentos, uma vez que os dados 

colhidos dão indicações de como anda a aprendizagem, mas não constituem elementos, em si, 

para compreender ou superar o erro.  

Essa visão dos instrumentos avaliativos é coerente com um a concepção que vê a 

aprendizagem como um todo complexo em que os alunos enfrentam desafios em situações 

didáticas que partem da sua própria realidade. Assim, os alunos vão, como defende o 

pensamento vigotskyano, atribuindo sentidos às coisas a partir das interações com os 

diferentes elementos de sua cultura. E fica a cargo do professor utilizar os mais diversos 

instrumentos de avaliação para conseguir fazer articulações entre os conceitos construídos 

pelos alunos e a realidade.  

Suassuna (2006a) faz uma relação entre a função dos instrumentos avaliativos numa 

perspectiva classificatória e numa perspectiva formativa para mostrar que: a primeira tem 

apenas o objetivo de verificar a aprendizagem; para isso, basta ao aluno repetir conceitos 

apresentados pelo professor nas aulas; na segunda, o instrumento avaliativo teria o objetivo de 

mobilizar experiências e saberes, fazer o aluno refletir, questionar e assim utilizar os 

conhecimentos construídos. Para que essa segunda situação ocorra, é necessário um tipo 

específico de pergunta. Ela deve ser instigante, levar o aluno a refletir, a encontrar soluções 

para problemas, a tomar posição diante de certas situações e a justificá-las também.  As 

próprias perguntas, segundo Suassuna (2006a), são uma forma de interação entre o professor 

e o aluno claramente recheada de intenções didático-pedagógicas. 



 
 

 

101 

 
 

 

A autora ressalta que, a partir das respostas dadas pelos alunos a esse tipo de questão, 

é possível perceber como esse estudante pensa, como aprende e como entende as perguntas 

feitas a ele.  

 É possível também perceber se estamos atingindo os objetivos postos para aquela 

situação, se é necessário fazer alterações de rota; é possível, ainda, refletir sobre o ensino, o 

currículo, a escola e sobre a própria avaliação.   

Suassuna (2006a) salienta as considerações de Hoffmann (2001b) ao mostrar que os 

instrumentos avaliativos trazem dupla função, para o professor e para o aluno. Ou seja: 

 

a) Para o professor, elas [as tarefas] constituem elementos de reflexão sobre 
os conhecimentos dos alunos e sobre o sentido de sua ação pedagógica; 
b) Para o aluno, constituem a oportunidade de expressão/reorganização do 
conhecimento, e elementos de reflexão sobre os conhecimentos já 
construídos e sobre seus próprios procedimentos de aprendizagem. (p. 114) 
 

 Outro destaque dado por Suassuna (2006a, p. 114) refere-se a dois pontos 

importantes na avaliação na área de língua portuguesa, que são: 

 

a) De um lado, da visão geral que se tem de avaliação (seus fundamentos, 
métodos, finalidades... etc.); 
b) De outro lado, da concepção de linguagem e mais especificamente, das 
concepções de leitura, escrita, análise lingüística e oralidade adotadas pelo 
professor. 
 

 
  Marcuschi e Viana (1997) concordam com Suassuna (op. cit.) e mostram em seu 

artigo “Dimensão social da língua portuguesa e avaliação de rede” que é de grande 

importância a decisão sobre qual concepção de língua se vai privilegiar na confecção dos 

instrumentos de avaliação. Essa definição é essencial, segundo as autoras, já que ela norteia a 

forma das questões que irão avaliar os objetivos de ensino e o critério de correção dessas 

questões. 
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As autoras destacam que, em análise feita por elas de propostas curriculares de diversos 

municípios e avaliações produzidas pelos docentes desses municípios, percebeu-se que a 

concepção vigente era a de língua enquanto fenômeno homogêneo, ou seja, a língua é vista 

como um código transparente. Isso mostra a necessidade de mudança na prática docente. 

Como dizem Marcuschi e Viana (1997): 

 
Isso significa reconhecer que à avaliação, entre outros mecanismos político- 
pedagógicos, também está reservada a atribuição de procurar apontar 
caminhos, buscar valorizar as inovações portadoras de qualidade e tentar 
antecipar a concretização da relação teoria-prática no âmbito das pesquisas 
desenvolvidas nas áreas de conhecimento específicas (p. 49). 

 

 

Suassuna (2006a) levanta outro ponto: a importância de que os instrumentos 

avaliativos elaborados, na perspectiva do letramento, possam contemplar os diferentes usos 

sociais da leitura e da escrita e possibilitem, também, a ocorrência de variados discursos e 

diversas formas de resposta, já que um instrumento de avaliação revela uma determinada 

concepção de linguagem e de ensino-aprendizagem nessa área. Mais especificamente no que 

tange à leitura, é importante que possa permitir ao aluno “construir os caminhos pelos quais 

ele atribui sentido ao dizer do outro” (p. 124). 

Ferreira e Leal (2006) destacam um ponto de suma importância: a necessidade de se 

avaliar as próprias estratégias didáticas utilizadas para, assim, poder redimensionar o ensino. 

Elas apontam a necessidade de reconhecer que a avaliação está intimamente relacionada à 

organização da escola e à estrutura curricular. 

No contexto de nossa pesquisa, faz-se necessário refletir no campo da avaliação mais 

especificamente sobre a avaliação da leitura. Isso será feito no tópico a seguir.   
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1.3.5.3 Avaliação da compreensão leitora 

 

 

Beserra (2006) destaca que o trabalho com textos aos poucos vem ganhando espaço 

nas escolas e, assim, tomando o lugar do ensino que tem como base as normas gramaticais. 

Porém, é sabido que os professores ainda estão desenvolvendo referenciais que substituam a 

antiga “segurança” do ensino da gramática.  

Antunes (2000, p. 15 apud Beserra, 2006, p. 45) diz que: 

 
 
perdem [alguns professores de português] os referenciais que tinham e não 
conseguem encontrar outros que os substituam ou os complementem. Na 
verdade, há muito a ser feito até que o professor elabore novos paradigmas e  
reinvente a sua maneira de ensinar.  
 
 

 
 A autora destaca a importância da formação inicial, da formação continuada e das pós-

graduações na aquisição desses novos referenciais para o ensino. E, enquanto essas formações 

não “surtem o efeito esperado”, praticamente o único referencial para os professores passa a 

ser o livro didático. 

 Beserra (2006) destaca que o trabalho com textos na escola deve privilegiar a 

diversidade de gêneros textuais, de ideologias, de suportes e até diversidade de situações e 

materiais didáticos. Ela destaca também que, embora o livro didático tenha passado por 

muitas mudanças com o objetivo da melhoria desse material de ensino, o professor deve ser 

autônomo no uso desse e de outros materiais para organizar a sua aula, ou seja, ser o professor 

o regente da aula e não mero executor do livro didático. 

 A autora reflete sobre a avaliação da leitura. Ela compreende a língua, o seu ensino e 

também a leitura e a avaliação como práticas sociais de interação humana. Beserra (op. cit.) 

salienta que esse posicionamento teórico levaria não meramente a substituir exercícios de 
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gramática por qualquer trabalho que envolva um texto, e sim a promover práticas de leitura 

que sejam significativas tanto para o aluno, quanto para sua vivência cotidiana; daí a 

necessidade de promover práticas reflexivas no ambiente escolar sobre vivências e dilemas do 

ser humano. Para que isso ocorra, o melhor caminho é a prática com textos que promova 

leitura, discussão, escrita, avaliação. Todas são práticas de leitura significativas e que podem 

gerar aprendizado, tanto no âmbito escolar quanto no humano.  

 Ela destaca um ponto de suma importância, que é a queixa dos professores com 

relação à falta de interesse pela leitura por parte de seus alunos. Beserra (2006) mostra não 

querer dar uma resposta simplista para uma questão tão importante, porém traz uma reflexão 

contundente: o problema, muitas vezes, vem do que os professores fazem com o texto em sala 

de aula. Ela exemplifica ações que destroem esse interesse. 

 
Textos inadequados para a faixa etária e os interesses do grupo-classe, 
associados a exercícios enfadonhos e sem significado, a “fichas de leitura”, a 
“provas do paradidático”, tudo isso certamente pode contribuir para que o 
aluno não desenvolva o gosto pela leitura (BESERRA, 2006, p. 47). 
 

 
Outro ponto de grande importância é encarar o trabalho docente de modo profissional, 

tanto no que tange ao planejamento das ações, na reflexão, evitando assim o improviso na 

prática pedagógica, quanto no que tange ao compromisso com sua própria formação; esses 

seriam caminhos para uma prática docente de êxito. 

A autora aponta a necessidade de se ter os propósitos pedagógicos bem claros para que 

se possa fazer uma seleção eficiente dos materiais de leitura e também não restringir a prática 

de leitura apenas a atividades didáticas. O professor precisa ter um compromisso com a 

formação de um leitor para a vida e isso faz com que haja a necessidade de se olhar além do 

programa escolar para fazer com que o aluno descubra o prazer da leitura. Essa atitude faz 

com que existam momentos em que, após a leitura, não haja a necessidade de avaliar, apenas 
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de perceber sentimentos despertados pelo texto, ouvir comentários daqueles alunos que se 

disponham a comentar sobre suas sensações.  

Assim, consegue-se perceber que a leitura-deleite na escola visa a despertar o prazer, o 

gosto, o interesse pela leitura e que não deve ser vista como perda de tempo ou falta de 

compromisso com o conhecimento.  Esse momento para uma leitura agradável mostra que o 

conhecimento pode ser prazeroso. O educador francês George Snyders concorda com esse 

posicionamento. Ele compreende a escola como “lugar de acesso à cultura elaborada e 

também de satisfação cultural (p. 49).” 

 Beserra (2006) aponta que a avaliação enquanto prática docente deve verificar a 

capacidade leitura do aluno. É necessário que o professor saiba se o aluno compreende o que 

lê, pois a leitura é extremamente importante para a vida numa sociedade letrada como a nossa. 

O professor tem a responsabilidade de fazer com que o aluno desenvolva essa competência 

leitora, pois, segundo a autora,  

 
 
as representações do mundo manifestam-se em textos, concretizados nos 
diferentes gêneros textuais, então compreender textos é compreender o 
mundo, embora essa não seja a única maneira de fazê-lo; produzir textos é 
manifestar-se sobre o mundo, mesmo que haja outras formas de exprimir-se 
(BESERRA, 2006, p. 49). 
 

 
 
 Beserra (op. cit.) pontua que é de suma importância, ao avaliar a compreensão leitora 

do aluno, saber claramente as finalidades da avaliação em questão. É nesse momento, que 

aparecem as diferentes concepções de avaliação na escola. A autora destaca a relevância da 

concepção de avaliação formativa. 

 Beserra (op. cit.) destaca que a falta de reflexão sobre o que deve ser avaliado em 

leitura leva muitos professores e também autores de livro didático a proporem atividades ou 

questões autorrespondidas, desperdiçando-se assim, recursos importantes a serem explorados 

no texto, tais como: discussão sobre a temática do texto, no caso de um poema, reflexão sobre 



 
 

 

106 

 
 

 

a pontuação expressiva do texto, entre outras coisas. Porém, para que isso ocorra, é necessário 

saber perceber o que o texto possibilita para aquele grupo de alunos. A autora destaca que a 

paixão pela leitura ajuda a ter um conhecimento maior de textos e, assim, possibilita a 

proposição de atividades significativas.  

 A referida autora pontua a necessidade de se adotar a avaliação de caráter formativo 

no que tange à avaliação da compreensão leitora. Para isso, são necessários momentos de 

aprendizagem coletiva e observação dos avanços e das necessidades de cada aluno, mediante 

atividades significativas. Para que isso ocorra, a autora destaca alguns aspectos inerentes a 

uma boa atividade de compreensão leitora: o professor deve promover uma análise de 

aspectos relevantes do texto; as questões devem ser claras a ponto de não necessitar de 

maiores esclarecimentos; a atividade deve possibilitar ao aluno exercitar a análise, a 

argumentação, a síntese através tanto da oralidade quanto da escrita; e exercícios de múltipla 

escolha, quando bem formulados, podem, sim, contribuir para o desenvolvimento tanto da 

análise quanto da argumentação. 

 A autora destaca ainda que trabalhar com textos na escola requer “espaço para a 

sistematização dos conhecimentos gerados na sua análise” (BESERRA, 2006, p. 58). Essa é 

uma das dificuldades do professor, e assim o docente deixa que o trabalho com textos siga 

sem sistematização. A atividade tanto oral quanto escrita de compreensão leitora requer 

organização, necessita que se ordenem os aspectos a serem analisados, destacando-se o que já 

foi visto, o que falta ser visto, o que necessita de reformulação, para, assim, possibilitar a 

avaliação. Essa limitação do professores prejudica sobremaneira a aprendizagem dos alunos. 

Beserra (2006) destaca dois pontos de suma importância: primeiro, a necessidade 

urgente de melhoria da formação docente; segundo, a compreensão de que avaliação é ensino 

também e, se o ensino é diário, a avaliação, por sua vez, não pode ser eventual. Se não 
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acreditamos na avaliação como classificação, e sim como aprendizagem, precisamos, então, 

utilizá-la contínua e diariamente, no campo da leitura, defende a autora. 

 Após essas reflexões sobre ensino, LD, avaliação etc., mostraremos, no tópico a 

seguir, o tratamento dado pelos documentos oficiais ao ensino de literatura.  

 

 

1.4 Documentos oficiais: como a literatura é vista? 

 

 

1.4.1 Subsídios para a Organização da Prática Pedagógica de Língua Portuguesa 

 

 

 No que se refere a documentos normatizadores em Pernambuco, Subsídios para a 

Organização da Prática Pedagógica de Língua Portuguesa, publicado em 1992, foi o 

primeiro documento curricular organizado pela Secretaria de Educação do Estado após a 

ditadura militar. Ele visava a atender às necessidades de sala de aula dos professores.  O 

documento foi elaborado em duas etapas. Da primeira participaram as equipes de ensino de 

língua portuguesa da Diretoria de Educação Escolar e dos antigos Departamentos Regionais 

de Educação (DERE) da Região Metropolitana. O fruto desse trabalho foi colocado para 

estudo e discussão com os demais Departamentos Regionais e professores no Curso de 

Extensão em Linguística e Metodologia do Ensino de Português, em seis módulos, no período 

de setembro de 1989 a novembro de 1990. Alguns dos conteúdos do referido documento 

foram trabalhados com o conjunto dos professores da rede, que participaram, em 1990 e 1991, 

de reuniões de capacitação em língua portuguesa.  
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 Na segunda etapa desse trabalho, já em outra gestão política, sentiu-se necessidade de 

algumas reformulações que atendessem às novas reivindicações dos professores da rede 

estadual de educação. Os professores solicitavam que, junto aos textos teóricos, viessem 

indicados objetivos, conteúdos e, também, procedimentos metodológicos. Essa mudança 

passou pela análise dos professores e integrantes das equipes de ensino de todos os DERE na I 

Semana Pedagógica de Língua Portuguesa, realizada no Ginásio Pernambucano, em 

novembro de 1991, e foi incorporada ao documento pela equipe da Diretoria de Educação 

Escolar com o assessoramento de professores da Universidade Federal de Pernambuco. 

 O documento é dividido em duas partes: a primeira é dedicada ao ensino fundamental 

e a segunda, ao ensino médio. Ele traz concepções de língua que devem ser utilizadas por 

ambos os níveis de ensino, já as concepções de literatura são apresentadas à parte, para o 

ensino médio.  

 Os Subsídios trazem a concepção de língua como forma de interação e ressaltam a 

necessidade de se trabalhar não só com a variante de prestígio, mas com todas as variantes 

regional ou socialmente diferentes por haver diferenças linguísticas entre os falantes da 

escola. Destacam a importância da leitura como um ato cognitivo político e afirmam que cabe 

à escola proporcionar ao aluno condições de se tornar um leitor crítico. Destacam também a 

importância da oralidade em sala de aula e da produção escrita. Apontam a necessidade do 

trabalho com a ortografia, com a gramática e com vários tipos de textos. Nesse ponto, fala-se 

sutilmente do texto literário. 

 Na segunda parte, destinada ao ensino médio, ressalta-se que toda a fundamentação 

anterior deve ser utilizada para o ensino médio também; porém, no que tange à literatura, os 

conteúdos se ampliam. O documento destaca a inclusão dos estudos literários, que vai levar o 

aluno a ter uma nova postura enquanto leitor. Essa leitura vai necessitar do conhecimento de 

mundo para a compreensão dos textos a partir de intertextos que apresentarão diferentes 
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culturas, diferentes formas de ver o mundo. Os Subsídios destacam também a comunicação 

texto/leitor e apontam essa proposta como um momento de maturidade intelectual do aluno 

como usuário pleno de sua língua.  

 Desde a publicação dos Subsídios para a Organização da Prática Pedagógica de 

Língua Portuguesa, em 1992, a rede estadual de ensino de Pernambuco vinha aguardando a 

divulgação de outro documento curricular que fosse mais consistente ou mais inovador que o 

anteriormente citado.  

Em 2008, é publicado um documento que foi elaborado em 2004 e 2005 por iniciativa 

da UNDIME (União dos Dirigentes Municipais de Educação) e da SEDUC (Secretaria 

Estadual de Educação de Pernambuco), com apoio de várias instituições vinculadas direta ou 

indiretamente à educação no estado de Pernambuco: a Base Curricular Comum (BCC).  

Abordaremos aspectos sobre o ensino de literatura nesse documento em tópico adiante, 

destinado a essa finalidade. 

 
 

1.4.2 Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN), Parâmetros Curriculares Nacionais 

Para o Ensino Médio (PCNEM), E Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino 

Médio + (PCNEM +)  

 

 

  Os PCN surgiram como proposta curricular com a função de oferecer orientações aos 

professores sobre os conteúdos das diversas áreas, bem como dos temas transversais que 

abordam questões sociais. Segundo Silva (2005), o objetivo do MEC, com esse documento, 

era fazer uma reavaliação do ensino a partir da organização do currículo em ciclos de 

aprendizagem, principalmente no que se refere ao ensino fundamental. A necessidade de 
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reestruturação dos conteúdos curriculares e dos métodos de ensino surgiu por exigência do 

mundo moderno e dinâmico.   

Vilar (2004), em seu artigo “PCNS e literatura: novas roupagens para velhos 

problemas”, complementa as considerações de Silva (2005) ao mostrar que o professor 

buscava na primeira versão dos PCNEM orientações, sugestões metodológicas e modelos de 

prática, como aconteceu nos PCN do Ensino Fundamental, porém não os encontrou. Os 

PCNEM prendem-se mais à filosofia do ensino e a uma visão geral da área Linguagens, 

Códigos e suas Tecnologias.  

No texto desses PCNEM, no caso específico da literatura, encontramos observações 

genéricas sobre pressupostos da Análise do Discurso e das concepções teóricas de Bakhtin. 

Esse documento oficial levanta muitas questões às quais não oferece respostas e as 

fundamenta em lugares-comuns. Na verdade, o documento não cumpre a sua função: fazer o 

professor refletir e melhorar sua prática.  

A partir desse distanciamento da realidade docente, Vilar (2004) aponta que a 

Secretaria do Ensino Médio do MEC reviu suas posições e criou um documento de 

orientações complementares aos PCNEM – os PCNEM+ (2002) – que privilegiam o professor 

e a escola como um todo. A autora, em seu ensaio sobre esse último documento, procurara 

discutir e avaliar a abordagem, o contexto e o que se propõe para o ensino de literatura, 

destacando também o livro didático (LD). 

 Vilar (2004) diz que os Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino Médio 

chegaram com o objetivo de delimitar a área de “Linguagens, Códigos e suas Tecnologias” e 

de criar uma escola de ensino médio com identidade, que formasse os jovens para a realidade 

do mundo atual. Porém, para os professores, ele se constituiu em apenas mais um documento 

vindo do MEC, de difícil compreensão e distante da realidade da sala de aula. 
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 Silva (2005) observa que os PCN mostram que os campos da educação devem ser 

repensados para que cada indivíduo possa tirar o melhor proveito do ambiente escolar para as 

necessidades da sua vida. Nesse contexto de mudanças, a escola adotaria quatro grandes 

metas da educação: aprender a conhecer (levando à criação do senso investigativo no aluno); 

aprender a fazer (desenvolvendo a habilidade de trabalhar em grupo, resolver problemas e 

adquirir qualificação profissional); aprender a viver com os outros (desenvolvendo a 

compreensão do outro e a percepção de interdependências na realidade de projetos comuns); e 

aprender a ser (preparando o indivíduo para desenvolver sua personalidade e agir com 

autonomia, expressar suas opiniões e assumir responsabilidades).  

Os PCNEM+ organizam a área de Linguagens, Códigos e suas Tecnologias através de 

conceitos e competências (exemplos de conceitos seriam: linguagens: verbal, não verbal, 

digital; signo e símbolo; denotação e conotação; gramática; texto; interlocução, significação, 

dialogismo. A esses conceitos são associadas competências como: utilizar linguagens nos três 

níveis de competência: interativa, gramatical e textual; ler e interpretar; colocar-se como 

protagonista na produção e recepção de textos; aplicar tecnologias da comunicação e da 

informação em situações relevantes. 

 Silva (2005) mostra que os PCN do ensino fundamental e também os do ensino médio 

apresentam concepções do texto literário que continuam a refletir uma herança da escola 

formalista. Ou seja, compreende-se o discurso literário como marcado pela literariedade, 

característica essa que o diferenciaria do não-literário. Nessa ótica, a literatura é vista como 

um tipo de desvio da linguagem, quando comparada a outros discursos do cotidiano. É uma 

visão dicotômica. Encarar o texto literário como um tipo particular de uso da linguagem é 

promover uma ruptura entre o ensino de língua e de literatura. 

Vilar (2004), assim como Silva (2005), apontam para a fragilidade dos conceitos 

atribuídos, na vasta área da linguagem, ao objeto escolar literatura pelos PCN.  O conceito 
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que é utilizado parte do senso comum e é o mesmo utilizado nos livros didáticos: aquele que 

parte da distinção entre conotação e denotação. A autora apresenta vários exemplos práticos e 

também mostra os problemas que são apontados pelos linguistas no que se refere ao conceito. 

Ela reflete sobre a pertinência de os professores poderem se basear num documento oficial 

que tem a função de nortear as práticas pedagógicas no ensino médio se este tem como base 

conceitos advindos do senso comum e sem bases teóricas bem definidas. 

O documento oficial, diante da inconsistência de suas bases teóricas, cai em 

contradição quando mostra, no início, as bases de trabalho com o texto e depois, ao falar de 

denotação e conotação, toma como unidade de referência a palavra e não a linguagem como 

conotativa.  

Apresentar a literatura neste âmbito da conotação e denotação é tomá-la como 

linguagem conotativa oposta a outras ditas denotativas, ou seja, é uma visão reducionista. E 

mais, os PCN trazem a mesma abordagem, baseada no senso comum, que é também utilizada 

pelos autores de livros didáticos.  

 O que define o caráter literário da obra são fatores mais amplos e não apenas 

estruturais, tais como: a intencionalidade do emissor, o contexto de produção e recepção da 

obra, o papel do leitor, bem como os processos de mediação (editoração etc.) que o texto sofre 

até chegar ao receptor, diz Silva (2005). São fatores mais amplos e importantes no estudo da 

literatura, que ultrapassam a dimensão do texto. Segundo Lajolo (1997), “a relação que as 

palavras estabelecem com o contexto, com a situação de leitura é que caracteriza, em cada 

situação, um texto como literário ou não-literário.”  

 Os PCN tecem comentários sobre a “especificidade do texto literário” que colocam a 

literatura numa relação muito distante dos outros gêneros discursivos que são estudados na 

escola. Esse isolamento do texto literário, sem se considerar sua a relação com outras 

manifestações textuais, é criticado por muitos autores. Essa noção poderá provocar uma 



 
 

 

113 

 
 

 

reação equivocada por parte do professor, se este não fizer uma leitura crítica do documento 

em questão. Pode-se a assimilar a concepção de que a literatura se distancia de outros usos da 

linguagem por ser um discurso mais complexo e isso desmotivaria o aluno com relação à 

leitura desses textos. Esse mito de que a literatura é complexa vem da concepção que a 

própria escola tem sobre a significação do texto literário. 

 Silva (2005) cita Rouxel (1996, p. 58), que considera que “a escola, tradicionalmente 

ainda cultiva o mito que o autor é o responsável pelo sentido do texto. A fim de se 

desmistificar essa ideia, a ‘pluralidade de sentidos’, proveniente do trabalho de 

reconstrução/recepção do leitor, ainda precisa ser mais discutida”.  

Zilberman (1991, p. 17 apud Silva, 2005, p. 45) diz, ao analisar a leitura literária no 

contexto escolar, que a escola distancia o leitor do texto literário, mostrando o texto como 

algo pronto, acabado e impenetrável, e colocando a polissemia como um obstáculo à 

compreensão do leitor. Vilar (2004) diz que de nada serve ao aluno dominar conceitos de 

conotação e denotação, por exemplo, se ele não consegue percebê-los enquanto efeitos de 

sentido na leitura do texto. 

 A literatura deveria ser vista e analisada como fenômeno concretizado também no 

processo de recepção. O sentido é construído na interação do autor com seu receptor, por 

meio do texto; isso faz com que a leitura seja um processo dinâmico, em que a reconstrução 

de sentidos é feita pelo leitor. A ótica dos PCN sobre a literatura não valoriza os estudos que 

foram desenvolvidos por correntes teóricas como a Estética da Recepção, a Fenomenologia da 

Leitura, o Reader-response Criticism, entre outras, que trouxeram contribuições à Teoria 

Literária, ressalta Silva (2005). 

 Os PCN utilizam a ficcionalidade como único critério para definir a literatura, o que 

por si só é um critério discutível. Ou seja, os leitores, quando leem uma obra literária, estão 

conscientes de que o que será lido é fruto da mente imaginativa do autor, mas nem por isso, 
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deixam de se interessar pelo texto. Segundo Iser (apud Lima, 2002, p. 116), “O leitor é, então, 

apanhado em uma duplicidade inexorável: está envolto em uma ilusão e, simultaneamente, 

está consciente de que é uma ilusão.” 

 Os PCN do ensino fundamental e os do ensino médio apresentam concepções 

similares sobre a função da literatura. O que causa certo estranhamento, segundo a autora, é o 

fato de os PCN do ensino fundamental fazerem maiores considerações em torno do texto 

literário, enquanto que os PCN do ensino médio tratam a questão de uma forma bastante 

superficial e apressada. Além disso, teriam diminuído a força da disciplina literatura no 

ensino médio, pois não mostram a importância da leitura literária para a vida do aluno. Essa 

forma de abordagem poderá fazer com que as escolas restrinjam o espaço da literatura na 

grade curricular, uma vez que ela é apresentada de maneira superficial. 

 Essa forma de os PCN abordarem a literatura no ensino médio parece um 

contrassenso, pois é nessa época escolar que a literatura aparece como disciplina curricular e 

que os alunos deveriam ampliar seus conhecimentos sobre a leitura literária de forma mais 

sistematizada. Por isso, a literatura deveria receber mais atenção do documento oficial que por 

sua vez necessitaria abordar sua teoria e metodologia de forma mais aprofundada, aponta 

Silva (2005). 

 Os professores, por sua vez, também encontram dificuldades no trabalho com a leitura 

literária, já que são poucas as discussões sobre a metodologia para a prática pedagógica com o 

texto literário. Os PCN, enquanto documento orientador dos docentes, trazem uma proposta 

para o ensino muito sintética e descontextualizada. Em apenas seis páginas, todas as 

orientações sobre competências e habilidades a serem desenvolvidas com o ensino de 

literatura são apresentadas, continua Silva (2005). 

 Os PCN também propõem que o ensino da língua portuguesa e da literatura se dê de 

maneira integrada, porém, essa proposição geralmente não ocorre no ensino médio, uma vez 
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que boa parte das escolas7 fragmenta o ensino da língua e cria disciplinas independentes e 

isoladas, tais como: redação, gramática, literatura e análise de textos.  

 A autora sintetiza suas considerações apontando a necessidade de se repensar algumas 

concepções apresentadas nos PCN, tanto do ensino fundamental quanto do ensino médio, 

relacionadas ao texto literário. Devem-se aprofundar as discussões no que diz respeito à 

interação texto-leitor e também há a necessidade de se inserir as contribuições da Teoria 

Literária, já que muitos professores utilizam esse documento como suporte teórico para traçar 

seus planejamentos e adaptar sua prática às mudanças do ensino. 

 Silva (2005) reforça a necessidade de se valorizar mais as relações entre texto e leitor 

na escola, já que esta é a instituição que tem o papel primordial de ampliar a prática da leitura 

literária. A escola necessita reavaliar suas concepções de literatura, mesmo que os PCN 

tragam uma visão formalista ao professor. 

 Ao se fazer uma análise das orientações dos PCN sobre a literatura, percebe-se que ela 

é apresentada como apêndice8, fato provocado pela visão reduzida da obra literária e por uma 

visão que não reconhece no ensino de literatura um caminho para o conhecimento da história 

social da humanidade. Ressalte-se ainda que a escola permanece enfatizando a educação pela 

literatura (o texto literário é utilizado como pretexto para outras atividades) e relegando a 

segundo plano a educação pela literatura, proposta por Lajolo (apud Amaral, 1986, p, 05) que 

visa a despertar a compreensão do texto literário como polissêmico e de que essa variedade de 

significados  se expande pelas esferas cultural, ideológica , social, histórica e política. 

                                                 
7 Isso ocorre nas escolas da rede particular. As escolas da rede estadual de ensino em Pernambuco têm um 
professor de língua portuguesa que é responsável por ensinar todos os eixos que outras escolas fragmentam em 
disciplinas isoladas, mas, infelizmente, e, em boa parte das vezes, isso não significa aulas nas quais a língua e a 
literatura sejam ensinadas de forma interligada. Em muitos casos, ocorrem aulas também fragmentadas e, em 
outros casos, a literatura é relegada a segundo plano, ou seja, só é trabalhada“se der tempo”. 
8 Essa denominação de apêndice no que se refere ao tratamento dado à literatura é dada por Lima (1996) em 
“Políticas educacionais e ensino de literatura brasileira”. 
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 Segundo Silva (2005), “A Teoria Literária é capaz de fornecer subsídios ao professor 

do ensino médio, no sentido de ampliar o conceito de literatura enquanto instrumento de 

transformação social.” (p. 51) 

Lopes (1994, p. 359 apud Silva, 2005) diz que “a relação entre Teoria da Literatura e 

ensino da literatura desenvolve-se em torno de dois núcleos decisivos – o que é ‘ensinável’ e 

‘como se ensina’.” Com isso, a escola precisa articular esses dois núcleos, reavaliando os 

conteúdos de literatura e a forma como eles são abordados, para manter uma conexão entre a 

teoria e a prática.   

Vilar (2004) mostra a importância do acesso ao texto literário para desenvolver 

habilidades e competências, para entender os implícitos, a visão de mundo e o diálogo com 

outros textos que o texto literário permite. 

Ela fala também da especificidade do termo literatura, que é mostrado como uma entre 

várias manifestações da linguagem e não outra linguagem. Diz ainda que a literatura está 

ultrapassando fronteiras. Agora, o suporte do texto literário deixa de ser o já consagrado livro, 

que trazia crônicas, romances entre outros. Atualmente, os suportes se ampliaram para 

outdoors, músicas, entre tantos outros, se a linguagem literária for vista como um processo de 

interlocução que produz um discurso. E os alunos devem ter sua atenção sua atenção 

despertada para esses artifícios (tais como: implícitos, ambiguidades, rimas), que são próprios 

do texto literário e são usados para vender produtos e serviços e para exprimir subjetividades 

também. 

Assim, é possível perceber que o conceito de literatura varia ao longo do tempo. O 

conceito de quinhentos anos atrás não pode se estender até os dias de hoje, mostra Vilar 

(2004). Os próprios textos literários vão mostrando essa mudança ao longo do tempo, 

levando-nos a tirá-los do lugar de objetos sagrados e inacessíveis, e entendê-los como produto 

social e cultural de uma comunidade. É por isso que a literatura não tem uma forma definida 
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de ser apresentada. Ora aparece como estilos de época, ora como gênero, ora como 

manifestação artística; com isso, até os PCNEM+, em certo momento, mostram a história da 

literatura como forma mais apropriada para abordar a literatura com a função de estudar a 

língua como bem cultural. 

Outro ponto destacado pela autora é a ausência, quase total, no ensino médio, de 

criação de textos literários (sejam eles paródias ou releituras), de modo a aproximar ainda 

mais o aluno do texto. Quando os PCNEM+ tratam da competência textual, tomam o texto 

como unidade de ensino, tanto na abordagem da leitura, quanto da produção. Mas, quando se 

trata do texto literário, a abordagem fica apenas na leitura, isso é característica de uma 

concepção que tem o texto literário como algo irreproduzível, por causa do caráter “sagrado” 

que ainda se atribui à literatura. Essa visão norteia também a forma de avaliação. Ou seja, o 

aluno poderá participar de discussões orais sobre a obra, escrever resenhas, resumos e até 

“reescrever” obras originais, mas não produzir textos literários. 

 A literatura sempre foi vista, no ensino médio, numa relação direta com os clássicos e 

a única motivação para tais leituras era o vestibular. Desde o momento em que a escola chama 

para si a responsabilidade de formar leitores, a literatura brasileira é a única a desempenhar 

esse papel. Essa formação do leitor no ensino médio deve partir de um texto literário clássico 

a ser lido, porém ele deve pertencer a um dos períodos da literatura que estejam sendo 

estudados no momento. Com isso, exclui-se a literatura de outros países, geralmente por se 

condenar as traduções e adaptações, vistas como traições ao texto “sagrado” original; deixam-

se de lado também as obras contemporâneas, por não terem respaldo da crítica autorizada, 

como destaca Vilar (2004). 

Utilizar esses textos que fogem aos clássicos é usar a literatura a serviço do 

desenvolvimento de competências citadas nos PCNEM+, tais como:  
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a) Usar as diferentes linguagens nos eixos da representação simbólica: 
expressão, comunicação e informação nos três níveis de competência 
(interativa, gramatical e textual); b) Identificar a motivação social dos 
produtos culturais na sua perspectiva sincrônica e diacrônica; c) Usufruir do 
patrimônio cultural nacional e internacional. Contextualizar e comparar esse 
patrimônio, respeitando as visões de mundo nele implícitas (PCNEM+, 
2002, p. 50 apud Vilar 2004, p. 124). 
 
 
 

 Os próprios PCNEM+ mostram que a escolha das obras a serem lidas deve ter como 

critério a formação do leitor, inclusive de obras clássicas. Os autores de livros didáticos para o 

ensino médio se baseiam manuais de História da Literatura dos cursos de Letras, os quais se 

dividem em escolas literárias e características; então, quando o aluno vai ler um texto, já sabe 

qual o estilo daquele movimento literário, suas características etc. A autora confronta essa 

tradição brasileira de arrolar os autores num sentido diacrônico com a tradição anglo-

americana. Essa relação entre obra e movimento literário é raramente utilizada por lá, o que 

faz com que o leitor construa seus próprios significados e não venha a encontrar o já dito. 

Vilar (2004) reflete sobre essa tradição e a associa à possibilidade de, por sermos uma nação 

de história tão recente, exigirmos esse sentido diacrônico. Acaba ocorrendo que os alunos só 

conheçam trechos de obras de determinados autores em livros didáticos. 

 As considerações que os PCN trazem sobre leitura estão em sintonia com o que vem 

sendo discutido atualmente sobre o ato ler como prática social e cultural. Junto a essas 

concepções, vem a de, através do trabalho com a leitura na escola, formar leitores 

competentes. Porém, os PCN mostram que formar leitores competentes é intermediar a 

passagem do leitor de textos facilitados (infantis ou infanto-juvenis) para o leitor de textos 

mais complexos (os que circulam socialmente, tanto na literatura quanto nos jornais e 

revistas). Ou seja, com isso, cria-se a ideia de que a literatura para crianças e jovens é mais 

fácil que a voltada aos adultos e desconsidera-se o papel fundamental do receptor do texto, 

porque é ele que vai definir se um texto é mais ou menos difícil, aponta Silva (2005). 
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 Vilar (2004) sugere privilegiar a formação do leitor, como vinha sendo feito no ensino 

fundamental, com maior liberdade para as leituras de temas mais próximos à realidade do 

leitor, com os quais ele possa se identificar. A partir daí, o aluno seria levado a entender e a 

questionar as valorações feitas com as obras e os autores e a entender os sentidos implícitos 

nesses discursos. 

 A referida autora ainda destaca que o próprio objeto literário é uma construção 

histórica e retórica, porque o próprio termo literatura, se usado para se referir à produção 

anterior aos românticos, é um anacronismo, pois a produção anterior a essa época era 

denominada retórica. É preciso entender os objetos a partir do que era valorado na tradição 

daquela época para a construção dos textos. 

 Ela conclui suas reflexões apontando a pouca contribuição desses documentos oficiais 

para a mudança na prática do professor, uma vez que os textos são confusos e genéricos nas 

suas conceituações e também porque muitos professores não os conhecem e continuam presos 

aos cânones e às solicitações presentes nos vestibulares. 

As concepções de leitor competente propostas pelo documento oficial devem ser 

analisadas com cuidado pelos professores, para não recairmos numa visão reducionista do 

papel do leitor na recepção do texto de literatura. 

Após a análise da visão dos PCN sobre a literatura, observaremos, sucintamente, o que 

dizem outros documentos oficiais e exames nacionais acerca dessa temática. 

 
 
 
1.4.3 DCNEM, ENEM, BCC e OTM 
 
 
   

Marcuschi (2009) mostra que a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 

(LDBEN) de 1996 introduziu na legislação brasileira o conceito de educação básica, dividida 
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em três etapas: educação infantil, ensino fundamental e ensino médio (EM). Essa lei dá ao 

EM uma função importante: a de formar jovens para a cidadania. 

No final dos anos 1990, as Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Médio 

(DCNEM) seguem a mesma linha de pensamento trazida pela LDBEN e reafirmam a visão do 

EM como etapa imprescindível da vida escolar e defendem a necessidade de associar uma 

formação básica comum a uma preparação para o mundo do trabalho.  

A autora destaca o bom uso que o Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) faz do 

material literário. Ele avalia especificidades do texto literário e se afasta da prática de estudo 

da literatura no EM através de uma visão cronológica de autores e escolas literárias. 

Em 2008, foi publicada a BCC, que tem como objetivo aperfeiçoar o Sistema de 

Avaliação Educacional do Estado de Pernambuco, contribuir para do debate sobre currículo e 

avaliação e colaborar com a formulação e concretização de propostas pedagógicas que 

possibilitem a formação de competências e saberes que sejam comuns às redes municipais e 

estadual de Pernambuco. 

Num parecer sobre a BCC, nas sugestões e recomendações relativas à parte específica 

de língua portuguesa, Suassuna (2005) aponta três aspectos que chamaram a sua atenção, no 

que diz respeito às competências de leitura. O terceiro aspecto diz respeito precisamente ao 

texto literário. A autora mostra que esse tipo de texto não foi tratado com a relevância devida, 

já que lhe pareceu faltar, no documento, a referência a aspectos como a fruição, o jogo de 

palavras, os elementos culturais, a formação do gosto, e também a dimensão estética da 

literatura. 

Já as Orientações Teórico-Metodológicas (OTM) de Língua Portuguesa para o Ensino 

Médio, documento de 2008, criado pela Secretaria de Educação do Governo do Estado de 

Pernambuco, têm a finalidade de orientar os professores na prática pedagógica, ou seja, são 

vistos como “referenciais estruturadores”. O documento preconiza a formação do estudante na 
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interação autor-texto-leitor, vê a língua como interação social e se baseia na comunicação 

através de diversos gêneros textuais. Com isso, a literatura é vista como mais um gênero 

textual que vai participar da formação do leitor. O referido documento apresenta ainda os 

eixos organizadores das atividades e um deles é a literatura. Destacamos o trecho inicial. 

 

As orientações teórico-metodológicas da prática pedagógica do 
professor de Língua Portuguesa são voltadas para a formação de estudantes 
nos contextos de interação autor-texto-leitor e nas práticas socioculturais 
contemporâneas de usos da escrita. 

Através da linguagem como uma atividade de interação social, os 
interlocutores atuam, por meio de diferentes gêneros textuais, expressando e 
criando os sentidos que marcam as identidades individuais e sociais de uma 
comunidade determinada. 

Sob essa ótica, tais orientações são vistas como referenciais 
estruturadores das práticas de ensino da leitura e da escrita pautadas por 
eixos e por objetivos. 

Assim, os eixos organizadores das atividades de língua portuguesa no 
ensino médio têm por objetivos: Produção e compreensão de textos orais; 
leitura e compreensão de textos; produção de textos escritos; análise 
lingüística e reflexão sobre a língua; e literatura (p. 06). 
 
 

 

Porém, a literatura é deixada, como acontece há muito tempo, em segundo plano. No 

que se refere especificamente à literatura, as OTM veem o ensino da literatura preso ao eixo 

temporal e espacial, e às classificações, que podem ser entendidas como as das escolas ou 

movimentos literários.  Para esse documento, a literatura é vista como patrimônio cultural. 

Podemos visualizar esses posicionamentos na parte dedicada à apresentação dessas 

orientações e, de lá, trazemos exemplos dos trechos que, para o nosso estudo, são mais 

relevantes. 

 
Literatura: Propiciar aos estudantes a compreensão, pelo estudo do texto 
literário, das formas instituídas de construção do imaginário coletivo, do 
patrimônio representativo da cultura e das classificações preservadas e 
divulgadas, no eixo temporal e espacial, visando o letramento literário 
daqueles estudantes (p. 06). 
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 Leahy-Dios (2001) mostra a diferença entre o que se faz nas escolas o que os 

documentos oficiais preconizam na relação do aluno com o texto literário. Segundo a autora, 

 

Como disciplina escolar que visa ao desenvolvimento de sensibilidade e 
consciência de leitura, a educação literária, conforme praticada nas escolas, 
trai seu objetivo central, declarado textualmente na maioria dos programas 
escolares analisados: desenvolver a sensibilidade do aluno leitor por meio da 
leitura literária (p. 54 e 55). 
 
 

 O exemplo mostrado anteriormente não faz sequer menção ao desenvolvimento da 

sensibilidade estética; mostra a percepção do texto literário como patrimônio cultural. 

Esse modo de conceber a literatura não traz nenhuma modificação do que já vinha 

sendo concebido e praticado pelas escolas professores e LD, não colabora com a formação do 

leito literário, apesar de esse documento apontar, que trilhado esse caminho seria possível o 

letramento literário, o que já é sabido que não ocorre, do contrário, as escolas, com o ensino 

de literatura nos moldes atuais e defendidos pelas OTM, ‘transformariam’ seus alunos em 

leitores críticos e proficientes de literatura sem nenhum entrave. 

Percebe-se que muito pouco tem mudado nos documentos oficiais sobre o ensino de 

literatura, tanto no país em geral, como no caso particular de Pernambuco.  

 Finalizamos, nesse ponto a parte teórica deste trabalho acerca do ensino de literatura. 

Sabemos que não há, infelizmente, muito debate sobre essa temática, mesmo assim, temos 

consciência que esse referencial teórico não esgota a os debates teóricos existentes, ele é fruto 

de uma perspectiva de análise. Dessa forma, procederemos, no capítulo seguinte, à 

explanação da metodologia utilizada nesta pesquisa e no capítulo posterior, à análise dos 

dados e discussão dos resultados. 
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CAPÍTULO 2 – CAMINHO METODOLÓGICO 
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CAPÍTULO 2 - CAMINHO METODOLÓGICO 

 

 

 Esta pesquisa é de caráter qualitativo. Fizemos um estudo comparativo, numa 

abordagem etnográfica, utilizando, na coleta de dados, as técnicas de observação, entrevista e 

análise documental. 

 A escolha por fazer a pesquisa numa perspectiva etnográfica deve-se à importância de 

tornar “estranho” o que é familiar, principalmente quando os pesquisadores fazem parte do 

recinto escolar, como é o caso de professores. Ou seja, procuraremos observar com outros 

olhos o cotidiano da prática escolar. De acordo com a etnografia, é necessário mergulhar 

nesse ambiente do qual o pesquisador é nativo para olhá-lo de dentro, perceber o porquê 

daquelas formas cotidianas de ensinar. Segundo Sarmento (2003), 

  
 

A etnografia impõe, deste modo, uma orientação do olhar investigativo para 
os símbolos, as interpretações, as crenças e valores que integram a vertente 
cultural (ou, dado que a cultura não existe no vazio social, talvez seja mais 
apropriado dizer vertente sociocultural) das dinâmicas da acção que ocorrem 
nos contextos escolares (p. 152). 
 
 

 Para fazer este estudo na perspectiva etnográfica, fez-se necessário utilizar o modo de 

investigação denominado triangulação, que abrange, como já dito, três tarefas: a observação, 

as entrevistas e a análise documental, esta última como ação complementar aos outros 

recursos. Esse ato metodológico de cruzar as informações provenientes de três fontes de 

dados é de grande importância, já que impede a unilateralidade de apenas uma forma de 

colher informações.  

 A observação teve por objetivo analisar a situação estudada; as entrevistas serviram 

para esclarecer questões ou situações observadas e os documentos serviram para 
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contextualizar as práticas, entender as vinculações e completar informações necessárias para 

proceder à triangulação dos dados. 

 

A observação pode ser um período de desconforto, se o observador se limitar 
a apenas sentar e observar como presença não-reativa no papel de audiência, 
antes que de ator (Walker et al., 1975, p. 10-20). Entretanto, tais momentos 
de contemplação distanciada, embora, necessariamente fragmentados, curtos 
e facilmente perturbáveis, permitem ao observador não apenas uma visão, 
melhor de si mesmos. A observação inclui uma auto-revisão, uma revisão de 
nossos sentimentos e reações aos eventos. Ao mesmo tempo, exige também 
“uma certa inocência, uma habilidade de criar o inesperado e inusitado a 
partir do lugar-comum e do mundano” (idem, p. 21-33)(...) Um índice 
aceitável de precisão pôde ser obtido através da triangulação dos dados, feita 
pela combinação de observação, entrevistas com professores e entrevistas 
com alunos  (LEAHY-DIOS, 2004, p. 17-18). 

  

 

Segundo Alves-Mazzotti & Gewandsznajder (1998) a observação é uma técnica muito 

valorizada nas pesquisas qualitativas e tem algumas vantagens, tais como:  

 
a) independe do nível de conhecimento ou da capacidade verbal dos sujeitos; 
b) permite ‘checar’, na prática, a sinceridade de certas respostas que, às 
vezes, são dadas só para causar ‘boa impressão’; c)permite identificar 
comportamentos não-intencionais ou inconscientes e explorar tópicos que os 
informantes não se sentem à vontade para discutir; e d) permite o registro do 
comportamento em seu contexto temporal-espacial (p. 164). 

 
 

 

 Vianna (2007) traz a possibilidade de, ao fazer uma observação não-estruturada, o 

observador se integrar à cultura dos sujeitos e assim eliminar a sua própria visão sobre a 

situação. Já Alves-Mazzotti & Gewandsznajder (1998) mostram que 

 
 

Na observação participante, o pesquisador se torna parte da situação 
observada, interagindo por longos períodos com os sujeitos, buscando 
partilhar o seu cotidiano para sentir o que significa estar naquela situação. A 
importância atribuída à observação participante está relacionada à 
valorização do instrumental humano, característica da tradição etnográfica 
(p. 166 e 167). 
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 A entrevista será utilizada com o objetivo de perceber como esses docentes se 

relacionam com os documentos oficiais que norteiam o ensino de literatura e com o fazer 

pedagógico.  

Alves-Mazzotti & Gewandsznajder (1998) consideram que, “por sua natureza 

interativa, a entrevista permite tratar de temas complexos que dificilmente poderiam ser 

investigados adequadamente através de questionários, explorando-os em profundidade.” (p. 

168). E, como essas entrevistas em pesquisas de natureza qualitativa são, geralmente, muito 

pouco estruturadas, sem ter uma ordem rígida de perguntas, assemelhando-se, na maioria das 

vezes, a uma conversa, torna-se mais fácil compreender os sentidos que os sujeitos atribuem 

aos eventos, às pessoas e às situações da vida cotidiana, que são o interesse primeiro do 

investigador. Sarmento (2003) complementa esse ponto de vista ao mostrar que 

 
 
A realização de entrevistas deve permitir a máxima espontaneidade, 
seguindo devagar as derivas da conversa e percorrendo com atenção seus 
espaços em silêncio. As entrevistas podem ser uma oportunidade para os 
entrevistados se explicarem, falando de si, encontrando as razões e as sem-
razões por que se age e vive (p. 163). 

 

 

 A análise documental, por seu turno, permitirá observar os planejamentos dos 

professores, o livro didático utilizado, os documentos normatizadores do ensino de literatura, 

o documento que normatiza o funcionamento da escola de referência e outros documentos que 

possam colaborar para o entendimento do processo de ensino da literatura que queremos 

investigar.  

De acordo com Alves-Mazzotti & Gewandsznajder (1998), a análise de documentos 

pode ser a única fonte de dados ou pode ser combinada com outras técnicas de coleta, o que 

ocorre mais frequentemente. Nesse último caso, ela é utilizada como complementação dos 
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dados que foram obtidos por outras técnicas. Sarmento (2003) mostra que há três tipos de 

documentos. Eles podem ser 

 
(...) textos projectivos da acção – planos de aula, de actividades, projectos de 
escola, planificações, regulamentos etc; productos da acção – relatórios, 
actas, memorandos e outros documentos que são escritos do decurso das 
actividades e adquirem aí uma forma definitiva; e documentos 
performativos, isto é, textos que constituem em si mesmos a acção porque 
têm o fim em si mesmos – jornais escolares, notícias do jornal de parede, 
redacções, diários etc (p. 164). 
 
 

 
 André (1995) sintetiza a importância das três formas de coleta de dados para fazer a 

triangulação ao mostrar que 

 
A observação é chamada de participante porque parte do princípio de que o 
pesquisador tem sempre um grau de interação com a situação estudada, 
afetando-a e sendo por ela afetado. As entrevistas têm a finalidade de 
aprofundar as questões e esclarecer os problemas observados. Os 
documentos são usados no sentido de contextualizar o fenômeno, explicitar 
suas vinculações mais profundas e completar as informações coletadas 
através de outras fontes (p. 28). 

 

 

Foram escolhidas, para análise, duas escolas, uma de referência e outra tradicional um 

professor de cada escola. Escolhemos uma escola de referência para podermos observar mais 

de perto um modelo relativamente novo de escola em tempo integral, que tem por objetivo ser 

referência em ensino médio na rede de ensino do Estado de Pernambuco. Objetivamos 

comparar essa escola com outra que não seja tratada como referência em ensino.  Para definir 

os professores a serem pesquisados, identificamos, através de um questionário, aplicado no 

primeiro momento de contato, aqueles que encaminhavam o ensino de literatura a partir do 

texto, com o objetivo explícito de formar um leitor de literatura. Foram observadas turmas do 

ensino médio, mais especificamente turmas do 3º ano, já que é nessas séries que o ensino de 

literatura aparece de uma forma mais estruturada, por se constituir em uma disciplina 

curricular. As observações foram feitas no segundo semestre do ano de 2009. 
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 Para a análise dos dados colhidos através de observação de aulas, entrevista com os 

professores e análise de documentos, foram utilizadas, as seguintes categorias para comparar 

as duas escolas: 

1. com a observação, identificaremos como o professor conduz a formação do leitor 

literário em sala de aula; observaremos com maior atenção aspectos utilizados na 

condução das atividades na disciplina curricular literatura, tais como: objetivos de 

ensino, materiais de leitura e seus processos de escolha, estratégias didáticas de 

condução das leituras e mecanismos avaliativos; 

2. com a entrevista semiestruturada, conheceremos as concepções dos professores 

sobre leitura, literatura e formação do leitor; 

3. com a análise documental, investigaremos como os documentos norteadores do 

ensino médio e da escola de referência, e o livro didático tratam o ensino de literatura. 

 

 Para facilitar a visualização dos aspectos que serão analisados a partir dos três 

instrumentos de coleta, apresentamos a tabela a seguir. 

 

Tabela 1 - Critérios de análise dos dados 

 

 Instrumentos de coleta 

 
 

Observação Entrevista Análise 
documental 

Aspectos a observar    

Como o professor conduz a formação do leitor 
literário em sala de aula; observaremos com maior 
atenção aspectos utilizados na condução das 
atividades na disciplina curricular literatura, tais 
como: objetivos de ensino, materiais de leitura e 
seus processos de escolha, estratégias didáticas de 
condução das leituras e mecanismos avaliativos. 

x   
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As concepções dos professores sobre leitura, 
literatura e formação do leitor. 

  
x 

 

Como os documentos norteadores do ensino médio 
e da escola de referência, e o livro didático tratam 
o ensino de literatura. 

   
x 

 As práticas didático-pedagógicas de ensino de 
literatura de uma escola de referência e de uma 
escola tradicional da rede estadual de ensino de 
Pernambuco.  

x x  

Se há aspectos inovadores no tratamento escolar da 
literatura no caso específico das ER. 

x x x 
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CAPÍTULO 3 - ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

 

 Os dados foram colhidos através de três diferentes instrumentos: entrevista com os 

professores, análise documental (planejamentos, documentos oficiais norteadores etc.) e 

observação de aulas.  

 A análise será feita por instrumento de pesquisa e de uma forma comparativa entre os 

dois docentes. Antes da análise propriamente dita, traçaremos um perfil das escolas e dos 

professores observados, com dados conseguidos através da aplicação de questionários, para, 

depois, seguir para a análise. Nosso objetivo inicial com o questionário era conseguir 

professores mais ou menos semelhantes no tempo de magistério, na formação acadêmica e na 

prática docente desenvolvida com o objetivo de formar leitores de literatura. O objetivo 

secundário era conseguir traçar um perfil desse professor observado. 

 

 

3.1 Perfil do professor e da ER 

  

 

3.1.1ER 

 

 A escola de referência está localizada em um bairro de classe média da cidade do 

Recife e atende adolescentes de bairros vizinhos. É uma escola de tempo integral, na qual as 

atividades para os alunos têm início às 7h30 e seu término ocorre às 17h, de segunda a sexta-

feira, com eventuais aulas aos sábados. Os professores e todos os funcionários envolvidos na 

escola trabalham também em horário integral.  
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 Fisicamente, a escola é composta de 12 salas de aula amplas, claras e arejadas, 2 

laboratórios para a área de ciências exatas,  2 salas de conexão, 1 biblioteca, 1 auditório com 

capacidade para 250 pessoas, 1 refeitório, 2 banheiros masculinos e 2 femininos para alunos, 

1 banheiro masculino e 1 feminino para professores, 1 sala para os professores, 1 sala para 

direção, 2 salas para coordenação, 1 sala para a secretaria, 2 salas para o Mídia-Educação e 1 

estacionamento com guarita. A escola não dispõe de quadra de esportes. A unidade escolar 

destaca-se por ter sua arquitetura moderna e diferenciada do modelo padrão de escolas de 

ensino estadual em Pernambuco. Esse modelo padrão permanece na maioria das escolas de 

referência, já que a maioria dos prédios é adaptada ou reformada, ao contrário dessa escola, 

em particular, que foi construída com o objetivo de ser escola de referência em tempo 

integral. 

 

 

3.1.2-Professor 

 

 

O professor da ER é formado em Letras por uma faculdade particular e cursou 

especialização em educação e em literatura brasileira. Tem 21 anos no magistério, porém, é 

funcionário admitido por concurso há 16 anos na rede estadual de Pernambuco. Trabalha 

350horas/mês na rede estadual, sendo 200 horas/mês na escola de horário integral, a ER, e 

150horas/mês, à noite, em escola regular. Esse professor trabalha apenas com séries do ensino 

médio. 

O professor descreve, no questionário aplicado antes do início da pesquisa, que suas 

aulas de literatura partem da leitura de um texto literário. Depois dessa leitura, são observadas 

características de estilo, de forma e de época presentes nessa obra. Associa o texto também ao 
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contexto histórico de produção e reflete com os alunos sobre as verdades universais que o 

texto suscita. Em suas aulas há espaço para reflexões pessoais dos alunos sobre o texto. 

 

 

3.2 Perfil da professora e da EE 

 

1.2.1 EE 

 

A escola estadual9 (EE) está localizada num bairro de classe média baixa da cidade de 

Olinda e atende crianças, adolescentes e adultos do próprio bairro em que a escola está 

localizada e de bairros vizinhos, em três turnos. A turma observada estudava no turno da 

manhã, com início das aulas às 7h30 e término às 12h00, com aulas de segunda a sexta-feira. 

 Fisicamente, a escola conta com 12 salas de aula amplas e arejadas, 1 biblioteca, 1 sala 

dos professores, 1 auditório, que é utilizado como sala de vídeo e multimídia, 1 laboratório de 

informática, 1 cozinha, 1 quadra, 1 sala para direção e secretaria, 1sala para o projeto 

“Alfabetizar com sucesso”, 1 sala para o projeto “Escola aberta” e 1 sala usada como banco 

de livros.  

 

 

3.2.2 Professora 

 

 A professora da EE é formada em Letras por uma faculdade particular. Tem 25 anos 

de magistério, sendo 5 dedicados à escola particular e 20 anos como docente da rede pública. 

Na rede estadual, teve um vínculo inicial como professora formada em magistério de nível 

                                                 
9 O termo escola estadual (doravante EE) está sendo utilizado nesta dissertação com o objetivo de diferenciar a 
escola que não seja de referência da escola que é de referência, já que ambas pertencem à rede estadual de ensino 
de Pernambuco. 
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médio, posteriormente mudou o vínculo para professor de ensino fundamental II e Médio, 

onde está há 10 anos, e tem um segundo vínculo semelhante há 3 anos. O professor, com os 

dois vínculos numa mesma escola, dedica 150horas/mês no turno da manhã ao ensino regular 

(8ª série do ensino fundamental, 1º, 2º e 3º ano do ensino médio) e 200horas/mês, no turno da 

noite, ao Projeto Travessia (programa de correção de fluxo para o EM). 

 A professora declara, em questionário aplicado antes do início da pesquisa, que gosta 

de associar a literatura às artes plásticas e à música. Destaca que essas associações estão 

sempre inseridas no contexto social da época em que a escola literária estudada se 

desenvolveu.  A professora faz leituras com os alunos e pede para que estes leiam obras com a 

finalidade de perceber as características do movimento literário estudado em cada material 

lido. Destaca ainda que não gosta de fazer avaliação tradicional no estilo de prova, prefere 

utilizar outros meios para avaliar. 

  Feito o perfil das escolas e dos professores observados, passaremos à análise. De 

início, faremos a análise comparativa das duas entrevistas, em seguida, passaremos à análise 

dos documentos e, por último, virá a análise das aulas observadas.   

 

 

3.3 Entrevistas 

  

3.3.1 Professor ER 

 

 O professor da ER julga que leitura e literatura são dois “calos” para o professor de 

língua portuguesa. Isso porque o aluno chega ao ensino médio sem o hábito da leitura que, diz 

ele, deveria ter sido desenvolvido primeiramente pela família e depois pela escola no ensino 

fundamental. Outra agravante é o currículo a cumprir, que vai “minando” o gosto pela leitura. 
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A obrigação de ler os clássicos (aqui vistos como as obras mais antigas) de início, ao invés de 

se partir do interesse do aluno, é o que vai afastando o aluno da literatura, aponta o docente. 

 Para ele, o leitor de literatura é uma pessoa que gosta do ato de ler, mas que tem 

liberdade de não gostar de um texto, porque cada pessoa vai ter suas preferências. 

 

Prof: Basicamente, esse camarada que curte a leitura, né? Que a leitura não seja uma coisa... 
difícil não, porque não há leituras difíceis né, que a leitura seja um desafio. Mas um desafio que 
você entra com ... com prazer. Então, eu acho que, leitor de literatura proficiente, ... é um cara que 
curte, é um cara que gooooosta de ler o texto, de ler! Ele pode até não gostar daquele texto, né, 
porque há textos que você vai apreciar mais e outros que você vai apreciar menos, mas você vai 
gostar do ato de ler, né.  Então, isso é um leitor de literatura. Ele tem que ter experiência, com 
outros textos, isso vai faltar, porque aí, acho que literatura meio que vicia também, né. A leitura da 
literatura vai viciando. Um texto que puxa outro. Quanto mais você lê, mais você vai ... gostando, 
mas a primeira leitura se você nunca viu nada vai ser ... seja o pardalzinho de Manuel Bandeira, 
seja a Odisséia.  

 

  

Perguntado pela metodologia de ensino adotada, diz que prefere trabalhar partindo de 

temas e não de escolas literárias, mesmo que seja necessário falar destas.  A partir de temas, 

diz ele, é possível ler um autor mais antigo junto de um contemporâneo. 

Malard (1985) destaca a necessidade de o professor de literatura estar atualizado em 

relação à leitura de livros mais contemporâneos, dispor de livros de teoria, de análise de 

obras, ler revistas e jornais especializados para que ele possa fazer essa ligação entre autores 

mais modernos com autores mais antigos, destacada pelo professor da ER. 

 

Prof: Humrum. (pausa) Pela escola, ... (pausa) assim que eu faço... né... é ... eu trabalho, sei lá, de 
repente a partir de temas, né. Então, se eu estou no primeiro ano e a minha ... o meu engessamento, 
né, curricular... um monte de teoria da literatura e no máximo arcadismo, eu vou a partir de temas. 
Então não me importa se o autor é... do ano de 1500 ou da atualidade, se ele está dentro daquele 
tema... ele vai ser trabalhado. Então... e com gêneros diferentes, também.  (pausa) Acho que poesia 
tem que ser privilegiada porque há poucos leitores de poesia. Romance... ainda se tem, conto, se lê 
bastante, mas poesia se lê pouco. Então, eu... eu... gosto de trabalhar com isso, primeiro porque é 
curto, segundo, porque é uma experiência muito única, então dá pra você... fazer uma discussão em 
qualquer aula. Qualquer momento, porque é um texto curtinho, e dá pra você fazer isso. Então, um 
caminho é esse, né. Trabalhar a partir de temáticas, o outro é deixar que esse aluno se coloque. A 
primeira coisa que ele pode dizer é que não gostou do texto, né. “Achei o texto chato, não gostei 
por isso”, e aí ele vai também se colocando e vai ... e num dado momento ele vai perceber que ele é 
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importante no ato da leitura. Num é apenas o autor, o autor escreveu pensando num possível leitor, 
então a opinião desse leitor é importante. Mas aí ele vai se colocando. Ele poder se colocar. A 
partir dessa leitura, ele descobrir que há um muuuuundo enorme de palavras que ele preciiisa ir 
dominando e aí o vocabulário vai aumentando meio que sem sentir. (pausa) 

 

  

O docente destaca que se deveria privilegiar o trabalho com a poesia, porque há 

poucos leitores desse tipo de texto. E destaca também que é necessário dar direito de voz e de 

opinião ao aluno, para que ele possa perceber a importância de ser leitor. 

Ele defende que a escola afasta os leitores da literatura, porque não permite a leitura 

por prazer, a leitura sempre tem uma finalidade, seja um vestibular, seja prova etc. Percebe-se 

que o professor pensa de forma semelhante a Beserra (2006). A autora salienta que esses 

momentos agradáveis de leitura-deleite são excelentes para mostrar que o conhecimento pode 

ser algo que dá prazer. 

Ela não forma um leitor para a vida. É uma abordagem pragmática, ou seja, a 

literatura, na escola, tem que ter uma função. A visão desse professor é uma exceção. A 

maioria dos professores vê a leitura como ato de fruição como perda de tempo, o que 

confirma o pensamento de Leahy-Dios (2001), quando diz que: 

 

A leitura de fruição é, necessariamente, uma leitura de palavra e de mundo, é 
reflexão crítica. Essa leitura não costuma ser validada no imaginário dos 
professores de literatura da escola de ensino médio. O profissional de 
literatura é educado para aceitar como leitura apenas o tipo de texto que 
Kress chamou “esteticamente validado” (Gunter 1995, PP. 34-35), isto é, 
textos cujo valor literário passou por um crivo político cultural. (...) O “bom” 
leitor tem o “bom” gosto de ler o cânone. (...) o cânone é habitado por uma 
minoria de escritores que adotam a ética cultural das elites dominantes (p. 21 
e 22). 

 

Segundo o professor, há diferenças de habilidades entre um leitor de literatura e um 

leitor de outros textos não-literários. Para ele, um leitor de literatura precisa de habilidades 

mais refinadas que as necessárias ao outro tipo. 
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Prof: (pausa) Eu creio que o leitor de jornal, de (pausa), de revistas, todos esses textos aí que não 
são literatura, é... para se tornarem leitores de literatura, precisam de outras habilidades, mas um 
leitor de literatura consegue ler qualquer coisa. (pausa) (...) Ele, a... ele foca uma determinada 
coisa e não consegue ultrapassar aquele limite. Então, um leitor de jornal busca apenas uma 
notícia, um leitor de revis..., um leitor de classificados busca apenas aquela determinada 
informação, o leitor de literatura é mais aberto. Então, ele consegue fazer leituras dentro daquela 
leitura. (pausa)  
Pesq: Então são outras habilidades? 
Prof: São outras habilidades, completamente distintas, ou outras, pelo menos. 
Pesq: Será que mais difíceis? 
Prof: Muito mais difíceis. Porque você precisa fazer uma leitura de mundo maior, você precisa 
estar ligado em história, nas próprias ciências, é... fazer uma leitura com outras artes, que não há 
necessidade numa leitura de jornal.  

 

Sobre a organização das aulas de literatura que ele ministra, diz que as piores são as do 

3º ano, porque têm que atender às exigências dos vestibulares e do Exame Nacional do Ensino 

Médio (ENEM); com esse engessamento, não é possível organizar uma aula “mais filosófica, 

mais artística”. Essa visão do professor é confirmada por Pinheiro (2009) quando pontua que 

isso ocorre porque tanto os documentos oficiais como boa parte dos alunos vê a literatura 

como algo que deve ser estudado apenas para ser aprovado nos exames vestibulares. O LD 

também vê a literatura por essa perspectiva. Pode-se perceber nesses manuais o número 

crescente de exercícios desses exames ganhando cada vez mais o espaço que deveria ser 

destinado ao texto literário. 

Mas, quando as aulas não são para o terceiro ano, ele planeja o ensino por semestres e 

não por unidades didáticas, escolhe o gênero literário a ser trabalhado e privilegia uma obra, 

que será a central, realizando outras leituras auxiliares ou complementares. Ele exemplifica 

isso com a descrição de uma atividade e destaca que ler com essas estratégias é mais 

interessante e proveitoso. 

  

Prof: É... a gente trabalhou com “A garça mal ferida” de Luzilá [Gonçalves Ferreira] e seria a... a 
... leitura do... semestre, né, dentre outras coisas que aí vinha os conteúdos a mais. (pausa) Então, a 
gente leu o romance, não é, aquela primeira leitura que eu pedia pra eles que não se preocupassem 
com muita coisa, apenas fossem lendo. O que estivessem entendendo ou não, isso não importava 
muito, mas que terminassem a primeira leitura. Depois dessa primeira leitura, e aí, o que 
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entenderam? O que não entenderam? Tal e a gente ia discutindo,  ... dentro desse romance, ah, é 
Brasil holandês, então vamos trabalhar esse Brasil holandês, que é a história que a gente não 
domina, inclusive eu. Eu dizendo pra eles, “eu não tenho conhecimento nenhum sobre esse Brasil 
holandês, então a gente vai pesquisar”. Aí a gente foi pra livro de história, procurou, internet, as 
pesquisas erradas de internet que eles fizeram também (pausa). Aí aparecia Ana Paes D’Altro com 
uma escola de música no Rio Grande do Sul, enfim, essas coisas, que um leitor menos habilidoso 
vai cometer esses erros achando que é pesquisa. Aí a gente se inteirou desse Brasil holandês, 
desses personagens, e... o... começou a ficar mais claro, aí vamos pesquisar mais história pra ver o 
que de história há nesse romance e o que de literatura há nesse romance. Então a gente agora... aí 
era uma leitura mais específica, né. Até que ponto esse romance foi inventado, até que ponto tudo 
já estava colocado ali. (pausa) Feito isso, claro, teve fichamento, a parte chata da leitura também 
foi feita. É... (pausa) depois a gente foi para o... visitar os espaços descritos no romance. Então, 
Marco Zero funcionou legal, visitamos aquilo ali, é... a Rua do Bom Jesus, a... Sinagoga, que é 
descrita no romance, a arquitetura que meio, meio, né, parecida com a que era da época. E aí a 
gente foi procurando coisas no Recife que tivessem haver com aquele período holandês que tava 
descrito no romance. Fomos pra Olinda, Igarassu. O Instituto Ricardo Brennand somente porque 
o... o... engenho da época, de Fernandes Vieira, era por ali, e a gente meio que visitou ... a 
ambientação do romance. O romance que tava só na cabeça, né, do leitor, começou a... a tomar 
passo. Depois eles fizeram banners com os personagens históricos, né, descritos no romance 
(pausa) e por último, Luzilá veio aqui conversar com eles sobre o processo de criação, sobre quem 
era, é... Ana Paes D’Altro, porque ela resolveu esse personagem, e tal, e eles até questionaram, 
fizeram uma pergunta bem interessante, a Luzilá, é... dizendo assim: “Tem um outro livro de uma 
autora que fala dessa ... da Ana , da Ana Paes e nela tá escrito que Ana foi pra Holanda. Ela não 
ficou aqui porque não teria lugar pra ela, e num sei o que, e tal”, e parece que é o que... é verdade, 
historicamente”. É... aí, Luzilá fez: - é, pode até ser verdade historicamente, mas agora pra mim, 
enquanto literatura, é muito mais interessante que ela fique em Pernambuco e lute por sua terra. 
Prof: e num sei o que, na história ela até ficou, mas a minha Ana Paes foi, né? A minha Ana Paes 
fica aqui. Então assim, nesse período, foram mais ou menos oito meses, que a gente vivenciou essa 
leitura. Foi bastante interessante, acho que esse percurso de planejamento de aula de literatura, 
desse percurso que não funciona no terceiro ano, é mais interessante.  

 

A aula de literatura pensada dessa maneira segue um caminho mais próximo do que 

Leahy-Dios (2001) chama de uma educação pela literatura, que conduz o aluno para uma 

formação crítica. Isto é,  

 

Educar pela literatura implica refletir sobre a palavra como construção 
artística, com a consciência de que a definição da arte é outro complexo 
ideológico sobre o que significa ser belo, bom, certo, historicamente 
relevante e ético-esteticamente duradouro. Educar pela literatura implica 
entender que a arte literária se situa em determinado momento no tempo e no 
espaço, carreando questões sociais, culturais, políticas e econômicas 
inevitáveis e preciosas. Se levarmos em consideração o tripé conceitual e 
filosófico em que se apóia a educação literária, escaparemos das garras da 
linearidade historicizada, enriquecendo a leitura e a análise do texto escrito 
com elementos lingüísticos, ético-estéticos e socioculturais, de 
questionamento crítico e consciente (p. 56). 
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O docente mostra que não se consegue fazer um trabalho interdisciplinar na ER 

porque os professores ainda trabalham muito isolados nas suas disciplinas. 

Sobre o planejamento das aulas, diz que os professores se reúnem informalmente para 

troca de ideias, mas cada um faz seu planejamento individualmente. Cada professor 

acompanha uma turma por todos os anos do ensino médio.  Isso faz com que o professor 

tenha um diagnóstico mais preciso de cada aluno e tenha, assim, a possibilidade de intervir 

melhor junto a ele. 

Ele afirma que o planejamento é feito em forma de guia. Esse modelo traz tudo o que 

será estudado na unidade didática, possibilitando, assim, maior independência ao aluno no ato 

de estudar. Destaca um trabalho pela autonomia que é feito com os alunos na escola. Explica 

as aulas de estudo e mostra que estas exigem direcionamento do educador que fica 

responsável pela turma, exemplificando com sua prática. 

 

 

Prof: Eles têm seis aulas de estudo (pausa) e a aula de estudo é a aula pra ele fazer exercício, é 
aula pra ele ler, é aula pra ele pesquisar, é um momento que ele tem, até porque ele passa o dia 
aqui, ele precisa fazer as tarefas e as pesquisas aqui na escola, né. Sobrar um (pausa) mínimo 
possível pra ele fazer em casa. Até porque ele passa o dia todo aqui, ele chega em casa muito 
cansado. A prática mostra que ele não consegue fazer muita coisa em casa. Ele faz. Perto da 
semana de provas, quando tem um trabalho mais sério, mas o pesado de estudo é aqui. Então ele 
teria esse momento, distribuído na própria, no próprio horário dele. Em ele sabe que terá uma aula 
ou duas, às vezes é uma aula só, às vezes é aula geminada, pra fazer as atividades de física, 
química, matemática, língua portuguesa. 
Pesq: Aí ele fica livre pra fazer a atividade que ele precisar naquele momento? 
Prof: Ele fica livre pra fazer o que ele precisar, é. Aí fica um educador, na sala, só pra 
acompanhar, se ele precisa ir pra biblioteca, se ele precisa de alguma coisa, é com ele, ninguém se 
mete no processo de estudo dele. É... é meio problemática essa situação (risos) não é tão simples, 
na teoria é muito bonito, mas, na prática ele pode,  e isso eu já vi, conversando com outras escolas, 
que têm o mesmo processo, ele pode ficar lá fazendo que tá estudando. Abrir o livro e não tá 
fazendo nada. (pausa) Por cansaço mesmo, por preguiça, enfim. (pausa) Numa turma ou em duas 
que eu fui, funcionou muito assim: é... essa é a dinâmica que eu deixo sempre nas aulas de estudo 
que eu ministro. Eu digo muito: “- eu não sou carcereiro. Então, eu não vou saber lidar com 
aprisionamento de vocês. Vocês sabem que têm que estudar, sabem o que estudar, então organizem 
seu tempo. Se por um acaso, não houver nada, se você me disser que não tem nada pra estudar, 
aqui eu tenho revista, aqui eu tenho jornal, tenho livros de literatura. Então você não vai poder 
dormir, jogar dominó, nem... Então alguma coisa que trabalhe com o conhecimento você vai ter 
que fazer”. E, eu achei que não iria funcionar, mas funcionou muuuuito legal. Tem sempre o grupo 
que está estudando, eles se organizam, quem quer estudar matemática fica tudo junto e aí 
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sucessivamente, e há o pessoal que quer ler. Hummm. E pedem livro emprestado, leem e continuam, 
é interessante. Agora, tem que ter um direcionamento, se deixar solto, provavelmente, ele fará 
nada.  

 

 

O professor diz que, para ele, um dos objetivos do ensino de literatura é desenvolver o 

prazer estético e a sensibilidade, tornar o aluno um ser humano mais crítico. 

 

Prof: Eu acho que literatura serve para tornar o ser humano mais sensível, uma aula de literatura 
serve pra isso, porque... sensibilidade se aprende.  (pausa) é... prazer estético se aprende, bom 
gosto e mau gosto também se aprende.  
Prof: Então serve pra isso. Esse é... é um ponto. Que eu acho que é o principal. Com bons textos 
você se torna uma pessoa melhor. Se você vir o que há de pior que estão nos textos retratados, mas 
também há o que há de melhor, no mundo inteiro. Literatura serve para tornar um ser humano, 
uma aula de literatura, uma boa aula de literatura, um bom leitor de literatura deve ser uma pessoa 
melhor. Afora isso, ele é muito mais perspicaz. Um bom, um leitor de literatura vê o mundo com 
uma rapidez de (pausa) de interpretação que outras pessoas não conseguem ter. (pausa) Quem não 
teve acesso né. Basicamente isso, o restante é coisa de educação, no mal sentido. (grifos nossos) 

 

 

Sobre os documentos oficiais, ele mostra que não há muito direcionamento nessa 

questão. O ano de 2009 foi o primeiro em que chegou um documento com os conteúdos 

mínimos para as escolas de referência, que é um misto dos conteúdos dos principais 

vestibulares; e chegaram também as OTM, que são utilizadas em conjunto com os conteúdos 

mínimos; porém, cada docente utiliza esses documentos no planejamento e na prática docente 

de modo particular.  

O professor mostra que não acredita que uma avaliação formal consiga suprir os 

objetivos de uma avaliação de literatura. Ele prefere uma avaliação mais informal, que dê 

direito de palavra aos alunos, que permita perceber o interesse deles pela leitura e a mudança 

de atitude perante o texto literário.  

 

 



 
 

 

141 

 
 

 

Prof: Humrum. Tem a avaliação que tem que ser feita, aquela avaliação formal que o programa 
pede, com questões de ou parecidas com as que o vestibular está pedindo, e ou, ou que a gente 
elaborou o que a gente copie mesmo, seria parecido com um simulado. Que isso eu não vejo como 
avaliação de literatura. Mas está... está posto. Então se faz. A avaliação de literatura que eu vejo, 
como eu avalio a literatura, é pela mudança de atitude desse menino, na prática. Só pra você 
entender. Na segunda unidade, a gente trabalhou Clarice Lispector, era a terceira fase moderna, 
não sei o que, enfim, e aí eu li trechos pra eles d’ “A Hora da Estrela”, lido mesmo, tinha no livro 
didático também um trechinho, ... eu trouxe vários trechos, comecei a ler com eles e eles ficaram 
assim né, bastante interessados eu até achei que não iria atingir ninguém Clarice Lispector, mas 
eles ficaram bastante ... envolvidos aí começaram a me pedir livros emprestados, aí eu comecei a 
trazer livros que eu tinha de Clarice Lispector. A coleção está circulando na escola ainda. Meus 
livros estão circulando ainda pela escola, então para mim, de Clarice Lispector, eles entendem. E a 
gente viu A Hora da estrela, eles compararam o filme com o livro, mas compararam livremente. 
Viram a última entrevista de Clarice e o que eu percebi é que é... Clarice Lispector está na cabeça 
deles. Isso pra mim é uma avaliação de literatura. Eu não preciso fazer uma questão sobre Clarice 
pra perceber que eles entendem de Clarice Lispector, porque virou, ... é tranquilo pra eles lerem 
Clarice Lispector. Eu vejo no MSN deles frases de Clarice Lispector é... no Orkut, que aparece 
muito, tem uma menina que coloca Clarice ou Macabéa? É o nome dela, no Orkut e assim, isso é o 
mais importante. É uma... Não é uma avaliação formal, é claro, mas ... pela observação, você 
percebe que ele curte esse texto. Então se ele curte, ele vai saber responder qualquer questão de 
vestibular que apareça. 

 
 

Ele destaca que o livro didático traz mais fragmentos e, por isso, faz-se necessário usá-

los. Porém, prefere que seja feita a leitura da obra na íntegra. Essa leitura vai motivar outras 

leituras que os alunos procurarão por conta própria. O professor destaca que a leitura que vai 

marcar mesmo o leitor é aquela feita por prazer. 

 

Prof: O livro didático tem esses fragmentos então, circula, tem que usar, está aí. Eu prefiro o 
trabalho na íntegra. Eu prefiro que ele leia a obra, porque ele vai ter uma visão mais interessante, 
claro que a obra pega ou a obra não pega (risos), é... Guimarães Rosa, por exemplo, alguns contos 
funcionaram na cabeça deles, mas eles, nenhum, leu primeiro as histórias inteiras, que teriam que 
ler, leram contos, fragmentos, forma pra internet e tal, mas a obra como um todo não, embora, 
aparentemente, eles curtiram. Mas pra ler de uma sentada, como a gente diz, eles não fizeram isso. 
Tem, tem essas coisas. “Vestido de noiva” que eu pensei que não iria funcionar, eles leram.  Tiram 
Xerox e leram a obra completa. Houve uma turma que eu não pude fazer a leitura com eles, 
dividindo personagens com eles lá, mas eu percebi que eles leram porque eles pediram o debate. 
Mas aí a gente teve que fazer, mesmo depois de prova, depois de passado prova, a nota já estava 
posta, mas eles quiseram trocar ideias sobre Nelson Rodrigues. E Nelson Rodrigues ficou (risos) na 
cabeça deles. E ele estão lendo, por vontade própria, Nelson Rodrigues. Essa leitura eu acho mais 
interessante do que a obrigatória, embora, claro a escola tenha que obrigar algumas leituras. Mas 
o que vai ficar mesmo é o que ele gosta de ler.  
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O docente classifica a biblioteca da escola como pobre de acervo. Ele considera que o 

espaço é bom, porém o acervo ainda precisa de investimento, uma vez que, por problemas 

burocráticos e desentendimentos de gestores, a biblioteca ficou por um bom tempo sem 

investimento. 

Quanto ao LD, o professor fala sobre a liberdade que ele e os alunos tiveram de 

trabalhar sem a ‘prisão’ do LD. Ele mostra que foi possível trabalhar através de instrumentos 

menos sistematizados como textos de xérox, livros de literatura, pesquisas etc. E, quando o 

livro chegou, (em 2009), ele foi usado como mais um recurso e não como o guia. 

 

Prof: (...) foi uma desvantagem, mas foi bastante interessante a gente viver sem a prisão do livro 
didático. Aí esse ano a gente teve sobra de livros pra os terceiros né, do que foi pedido. Aí veio 
aquele volume único de William Cereja e um outro de José de Nicola pra uma turma. Então, o livro 
didático foi ... usado comigo como recurso mesmo. Tem um texto interessante, vamos usar, tem um 
exercício interessante, vamos fazer, mas ele não foi um...  não foi o guia. A gente foi ... textos de 
xérox,  livros que.. .de literatura que eles precisavam ler, esse era o material.  

 

 

O professor destaca que a ER não é totalmente diferente da EE. Ele salienta que o 

professor tem um pouco mais de tempo para refletir sobre a sua prática docente, mas que este 

não é o tempo ideal, já que o professor tem diversas atribuições na escola além do ato de 

ensinar. Um aspecto positivo destacado por ele é o fato de não ter que se dividir entre várias 

escolas durante o dia. Segundo ele, essa possibilidade dá calma ao professor e melhora a 

qualidade do trabalho docente. E também aproxima o professor do aluno, o que possibilita a 

resolução de problemas de aprendizagem e de convivência entre os alunos. 

 

Prof: (...) É... outra coisa importante é o professor estar num lugar só o dia inteiro é interessante 
porque você não tem a correria, você tem um certo tempo pra pensar... pedagogicamente, pra 
pensar na sua turma, ... pra refletir sobre isso. É um certo tempo, porque quem está de fora acha 
que a gente tem bastante tempo pra refletir educação, pensar na turma e tal, a ideia talvez tenha 
sido essa no começo, não sei se é tanto assim. Porque aqui a gente faz de tudo. Então a gente é o 
professor, é quem tira cópia, é quem.... ajuda na gestão da escola, é claro, se falta professor a 
gente vai ter que substituir, essa escola a gente tem que fazer um projeto de pesquisa didática, 
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então isso tem que ser feito nesse pouco tempo que vai acabar sobrando. No meu primeiro ano aqui 
eu tive bastante tempo, foi interessante porque eu consegui, eu conseguia dar aula, planejar aula, 
fazer avaliação, repensar o planejamento a partir do resultado daquela avaliação... 
Prof: Então, funcionou nesse primeiro ano, a partir do segundo ano a coisa ficou mais corrida, mas 
ainda assim, em comparação a uma escola regular, a escola de referência tem essas vantagens, né. 
Não dá pra negar que a gratificação ajuda bastante pra você ficar num lugar só, descansar, né? 
Não ter que ter tantas escolas pra conseguir aquele salário, que, diga-se de passagem, é baixo em 
relação a tudo que se faz. E nem pense que... é interessante pensar que a escola de referência não é 
um paraíso na terra. Talvez quem está na escola regular... 

 

O professor elenca espaços que existem na escola que ajudam no desenvolvimento dos 

alunos, como o espaço-mídia, no qual os alunos aprendem a fazer o jornal da escola, 

aprendem a fotografar, a fazer vídeo, programas de TV e de rádio, porém sem integração com 

as disciplinas do ensino regular. Há também um espaço dedicado à produção de jogos para 

celulares, já que a escola passou a ser também de ensino técnico, e um núcleo de robótica. O 

professor destaca a biblioteca também. Mas, como se pode perceber, não há nada voltado para 

proporcionar mais recursos para as aulas de literatura ou para desenvolver novos projetos que 

visem a ampliar a capacidade leitora dos alunos. 

O professor destaca dois projetos de literatura desenvolvidos na escola: um, voltado 

para o segundo ano do ensino médio, chamado “Sarau”, com o objetivo de trabalhar o 

Romantismo. E o outro, chamado “Malassombro”, envolve toda a escola. Ambos os projetos 

partem de uma temática escolhida no início do ano, que é o ponto de partida para as 

subtemáticas e as intersecções entre as obras literárias que serão lidas e apresentadas. Como a 

escola é tecnológica, no projeto “Malassombro”, os alunos apresentam seus trabalhos através 

de meios tecnológicos, como jogos de computador e animação, e, também, de meios mais 

tradicionais, como exposição, fotografia, dança, instalação etc. O professor destaca que o 

grande objetivo desses projetos é fazer os alunos perceberem como é trabalhoso construir um 

texto literário. 

Na entrevista foi possível perceber os gostos literários do professor e que ele sempre 

foi um leitor voraz e assíduo e que gosta de leituras desafiadoras. Isso nos leva a crer que essa 
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“vocação para a leitura”, assim caracterizada por ele, faça dele um professor que leva os 

alunos a buscarem suas próprias leituras, perceberem a importância do leitor etc., mesmo que 

de forma pouco teórica. Ou seja, um leitor voraz consegue formar outros leitores vorazes. 

 

Prof: Clarice, né, não deixa de ser lida, Fernando Pessoa, meu livro de cabeceira, ultimamente eu 
tenho relido Osman Lins, Osman Lins tem caído na... recaído né, na minha leitura, Osman Lins, a 
poesia de Cecília. (pausa) Eu curto textos que me desafiem. Quanto menos eu entendo, melhor. 
(pausa) Eu sou o tipo de leitor que se a leitura é fácil para mim, eu canso. Então, quanto mais... 
desafiadora a leitura, pra mim é melhor.  
Pesq: E como é que você leitor foi construído? 
Prof: (pausa) Interessante essa ideia. Um pouco de, sei lá, vocação para a leitura, porque eu 
lembro que muito jovem, todo pobre tem a Bíblia aberta em casa no Salmo 91, e eu comecei, 
quando eu me alfabetizei eu já comecei a ler, a bíblia e me atraía as .... é claro que eu não entendia 
nada, mas eu curtia o som, aí já parti pra literatura de cordel e na sétima série uma professora 
muito maluca chegou com uma caixa e livros e distribuiu pra turma, só. Ela não fez nada, além 
disso. Ela só distribuiu e deixou lá. E a gente foi lendo e eu comecei a ler um livro e não gostei e 
um colega meu disse que o livro dele, o livro que ele estava lendo era interessante e a gente trocou 
e eu fui  e a partir desse livro que ele me emprestou que eu gostei, e eu fui lendo, era da Coleção 
Vagalume ... Xisto no Espaço... As aventuras de Xisto, foi o primeiro. E eu fui vendo Xisto lá, 
nuances do que ia aparecendo e depois eu descobri que existe uma coisa chamada biblioteca que 
até então eu não sabia. Por conta dessa professora. E aí fui me associar na biblioteca e, sétima 
série, eu peguei tudo que era conto de fadas, mitologia grega, enfim, essa, essa, aí a leitura foi 
muito pelo que eu curtia. Não tinha professor... 
Pesq: Não era direcionada por ninguém?  
Prof: Não. Essa professora me indicou o caminho da leitura, que ler podia ser interessante e sem 
dizer. E só. E daí em diante ninguém mais me indicou leitura nenhuma ... 
Pesq: Nem família, nem professor? 
Prof: nem família, ninguém lia, nem professor, nada. Fui lendo por mim. Uma leitura muito 
troncha. (risos) Eu passava por tudo. 
Pesq: Continua assim hoje ainda? 
Prof: Continuo. Eu não tenho um roteiro de leitura não. Eu leio o que me agrada.  

 

Ele demonstra a ausência de uma formação mais específica do professor de língua 

portuguesa para a formação do leitor em geral e, principalmente, do leitor de literatura. Ele 

diz que sempre esteve numa posição marginal com relação às teorias. Sua época de formação, 

a década de 1980, foi um período de transição. Ele destaca que a literatura é sempre deixada à 

parte, sempre lida como um anexo. Um exemplo disso é a teoria dos gêneros textuais. Ele 

destaca a necessidade de se formar um professor de língua portuguesa com domínio de 

técnicas e metodologias para formar leitores de literatura.  
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Prof.: E existe? Eu não sei se existe essa formação do professor de literatura. Antes era o professor 
de gramática e agora um professor muito voltado para a linguística, então o texto literário, não sei 
se eu estou certo, o texto literário é lido como um anexo, como um gênero à parte, não com o ... a 
seriedade que eu acho que deveria ter (pausa) na formação do aluno. Então, não acho que haja na 
faculdade, na academia, um pensamento voltado ....  a gente precisa formar um professor , não de 
literatura, mas que ensine língua portuguesa que tenha domínio sobre técnicas, sobre formas de 
como chegar a formar um leitor de literatura. Esse leitor.... tem que formar uma pessoa que saiba 
ler, que saiba escrever tal e tal texto, tal e tal e tal texto e a literatura vai ficando... 

 

Ele julga que o que ocorre frequentemente é a marginalização da literatura. 

Geralmente, ela é mostrada como algo muito difícil, ou, diante dos textos literários, fazem-se 

perguntas apenas de interpretação, muito simples, como, por exemplo, as que apareceram na 

prova do ENEM 2009 que foi extraviada. Segundo ele, esse tratamento é dado à literatura 

pelo fato de ela tornar o leitor mais crítico e um leitor mais crítico buscaria mudanças sociais, 

quebras de paradigmas etc. 

 

Pesq: E a literatura?  
Prof: E a literatura não entra nunca! Se a gente observar a última prova do ENEM, né, a que foi 
roubada, (risos) o que se trabalhou de literatura foi interpretação de texto que caberia em qualquer 
texto inclusive. Qual a ideia central desse texto?, qual o assunto desse texto?, qual a intenção desse 
autor?, não acho isso muito (pausa) interessante, não.  
Pesq: Você acha que isso faz ... 
Prof: marginalizar a literatura. Como se a literatura fosse algo de outro mundo, sempre se achou 
isso, e ... ou... se faz pergunta muito boba. Que qualquer um consegue responder.  
Pesq: Você tem alguma teoria assim sua, porque será que essa literatura é sempre relegada, 
digamos assim, vamos usar essa palavra, como...... agora é a gramática, agora é gêneros textuais, 
sempre ela ficando, por quê? 
Prof: Porque a literatura faz você pensar, faz você ter ideia própria, faz você falar, discutir, então, 
o leitor de literatura é crítico ... 
Pesq: E isso implicaria? 
Prof: Em mudanças sociais, em quebras de paradigmas, que estão aí desde muito tempo, e é claro, 
não é bom pra ninguém, que está ... no seu poder. 

 

 

O professor atribui a diferença entre os dois tipos de escola a um compromisso maior 

do professor e à possibilidade de uma cobrança mais forte da Secretaria de Educação em 

relação à atividade dos docentes. 
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Sobre formações continuadas na área específica de literatura, ele diz nunca ter 

participado de nenhuma e mostra ainda que os professores da ER são marginalizados quanto 

às formações. É dito que eles têm formações específicas nas ER e, por isso, não precisam sair 

para participar de encontros da rede, mas, depois, o conteúdo desses encontros é cobrado ao 

professor da ER também; o exemplo dado pelo professor foi o das formações continuadas 

referentes às OTM. 

 

3.3.2 Professora EE 

 

A professora culpabiliza o aluno pelo fracasso na leitura.  

 

Prof: (...) É do aluno mesmo essa falta de interesse pela leitura. 

 

Em um dos exemplos, mostra que os poucos alunos que têm interesse pela leitura 

gostam dos best-sellers da época, como: Crepúsculo, A cabana, Harry Potter etc., mas não da 

literatura brasileira. Percebe-se, na expressão facial dela, o desdém pelo gosto dos alunos. Ela 

acredita que a escola e o professor são figuras que legitimam o que deve ser lido, os bons 

textos, ou seja, o cânone da literatura. 

Lajolo (1984) mostra essa necessidade do aval do que é um texto literário. E a escola, 

historicamente, desempenhou e ainda desempenha essa função de avalista das “boas leituras”, 

mostrando, dentre os livros em circulação o que deve e o que não deve ser lido. Já Vilar 

(2004) destaca que essa formação do leitor no ensino médio visando apenas o vestibular 

ocorre ou deveria ocorrer a partir da leitura de um texto literário clássico de um dos períodos 

da literatura que estivessem sendo estudados. Com essa dinâmica, exclui-se a literatura de 

outros países, por serem vistas como traições ao texto original e são deixadas de lado também 

as obras contemporâneas, já que não têm respaldo das instituições avalistas. 
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A docente destaca o trabalho isolado dela dentre os demais docentes de língua 

portuguesa. Mostra também que o acervo da escola é muito bom, mas as burocracias do 

sistema público dificultam as iniciativas voltadas para a leitura. 

Mais à frente, a docente se contradiz, quando, para mostrar que é uma leitora assídua, 

lista alguns dos últimos livros da biblioteca lidos por ela e deixa perceber que estes não são de 

literatura brasileira e sim best-sellers como: “A menina que roubava livros” e “O diário de 

Anne Frank”. Não que esses livros não devam ser lidos, porém isso vai contra a ideia 

defendida por ela de que a escola legitima o que deve ser lido, e, nesse caso, a leitura 

legitimada é a literatura brasileira, mais especificamente os ditos “clássicos”. Bordini e 

Aguiar (1993) já apontavam a necessidade de os professores que serem leitores e de terem 

conhecimento de metodologias para o ensino da leitura literária. 

A professora ressalta que diz com frequência aos alunos que na biblioteca há muitos 

livros bons, que eles a visitem, mas ela fica só na verbalização, não faz nada de concreto para 

que esses alunos cheguem até esse ambiente. 

Bordini e Aguiar (op. cit.) mostram a necessidade de se começar o incentivo da leitura 

oferecendo livros que sejam próximos da realidade do leitor, dos interesses da idade, que 

tenha uma linguagem que desperte interesse, para só depois de despertado o interesse pela 

leitura, partir para textos clássicos. 

A docente lista algumas atividades com leitura na escola, e mostra que os alunos 

gostam, mas percebe-se, na explicação, que os alunos só demonstram interesse por causa da 

ata ou da nota. 

 

Prof: Então, pra você ter ideia, eu tô fazendo dentro do projeto de Francisco Brennand só com as 
8as séries, nós estamos tendo a felicidade de termos duas semanas de oficina de cordel (pausa) toda 
noite, de 6h30 às 8h30. 
Pesq: Eles vêm? 
Prof: Vêm. Eles tão recebendo.... eu passo ata de frequência  e tudo mais, eles sabem que é parte 
de um projeto.(grifos nossos) 
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Ela diz não ter apoio da gestão da escola para desenvolver atividades ligadas à leitura 

e destaca que o professor é extremamente cobrado, mas não tem apoio nem subsídios para 

trabalhar.  

Destaca também tentativas, em anos anteriores, de desenvolver atividades para 

estimular a leitura, porém percebe-se que não há muita fundamentação teórica, nem 

encaminhamentos claros aos alunos, é tudo muito “solto”. Têm-se boas intenções, mas faltam 

teoria e conhecimento metodológico, como já foi dito por Bordini e Aguiar (op. cit.) e, 

também, um pensamento prático sobre como estruturar uma atividade que estimule a leitura.   

 

Prof: Esse terceiro ano. Teve uma época que a gente fez, de contar história, que eles procurassem 
texto, lessem e viessem contar essa história pra turma, foi só uma não, porque infelizmente depois a 
turma foi pra tarde, a diretora tirou e ... então essa turma contou umas duas vezes e a outra turma 
que eu também fazia esse trabalho foi pra tarde era outro professor e parou. Histórias de monstro, 
histórias de .... histórias que eu nem conhecia, que foi bom.(...) 
Prof: Né, e a gente tem esse projeto “Ler é viajar no mundo da imaginação”, o objetivo do projeto 
realmente era esse, trabalhar, desenvolver a leitura, contar histórias, declamar um poema, mas eu 
vinha conversando com ela que esse... essa .... está se... de leitura está ... andando por outros 
caminhos. Claro que estão ligados à leitura, mas como a gente tinha projetado de trazer, né, os 
grandes clássicos, de trazer os grandes nomes da poesia pernambucana, né, da poesia brasileira, 
em geral, a gente não tá vendo.  

 

 

A professora salienta não acreditar que a escola forme o leitor de literatura. Ela reforça 

a ideia de que literatura é só o cânone, ou seja, só devem ser lidos os grandes clássicos. 

 

Prof: (...) Eu comecei com o terceiro ano, já que eles gostam de ler, trazer o jornal e pedir que eles 
escolhessem, trouxe três de cada, três diários, três folhas, aí levo um, no terceiro ano. “Escolham 
uma matéria!”, a primeira matéria foi sobre a música de rock essas coisas assim, né. Aí falaram, 
conversaram sobre a música num sei o que, parara, houve um debate na sala, aí a segunda 
seguinte, a segunda equipe, aí demorou a trazer o texto e tal, aí foi sobre moda, aí terminei, fiquei 
atropelada com muitas coisas e os recortes que eles tiraram do jornal, e eu agoniada, porque eu 
pensei que eles iam puxar aquelas cartas ao leitor, né, as crônicas, eu pensei que vinha nesse estilo. 
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Reclama que os alunos resistem a participar das atividades, só o fazem se receberem 

uma nota, algo peculiar aos alunos, mesmo os dos níveis universitários. 

Perguntada sobre se havia características específicas para um leitor de literatura, a 

docente deu respostas muito genéricas, com exemplos de situações vivenciadas, sempre 

culpando o aluno pelo insucesso na leitura. E, ao se sentir pressionada ou conduzida a uma 

resposta mais pontual, disse que quem lê, lê tudo, não há diferença entre um leitor de 

literatura e os outros leitores. Nota-se a falta da teoria por trás da prática e a falta de percepção 

da diferença entre a leitura de literatura e a leitura de outros gêneros textuais. Em muitas das 

questões da entrevista, foi claramente perceptível a falta de conhecimento teórico sobre 

questões inerentes ao ensino de literatura.  A docente parecia nunca ter pensado teoricamente 

acerca daquelas questões, talvez, por isso, a “fuga” das respostas, a tentativa de dizer outras 

coisas como forma de se sair daquela situação.  

A professora culpabiliza diversas vezes, ao longo da entrevista, os alunos e suas 

famílias, mas se exime de qualquer responsabilidade. Percebe-se no posicionamento da 

professora um grave problema que Beserra (2006) já apontava: o que o professor faz com o 

texto na sala de aula. A autora mostra que diversas atividades destroem o interesse dos alunos. 

Ela lista exemplos e de situações vivenciadas em sala de aula e pode-se, na sua 

explanação, perceber que a leitura de um romance tem como função e único mecanismo 

avaliativo uma prova. Ela se ressente de os alunos não demonstrarem interesse, não lerem a 

obra indicada. 

 

Prof: Esse ano eu tô com um “Senhora” no segundo ano, e ainda não consegui fazer a prova 
porque eles ainda mão leram. (...) Mas ....... eu já passei prova do romance e eles ficam assim... O 
restante .... eu digo “ó, vai fazer outra atividade! Porque o pessoal daqui vai fazer o livro, vão ficar 
sem nota.” Pra ver se estimula, mas .... 
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A professora não entendeu o que seriam habilidades para um leitor de literatura, 

questão levantada na entrevista. Para obtermos a resposta, foi necessário explicar muitas 

coisas nas perguntas, mas sempre com cuidado para não induzir a resposta. Ele acha que o 

problema é o gosto ou o mau gosto, ou até a falta de gosto, mas não parece perceber que gosto 

se cria, se modifica, se desperta. Percebe-se na resposta da professora o reflexo da falta de 

tratamento teórico historicamente dispensado à literatura pelos documentos oficiais; a 

utilização do texto literário como pretexto para atividades de gramática, entre outros fatores 

relevantes. 

 

Prof: Não são diferentes não. Eu não vejo não. Acho que quem está... quem é apto para ler um texto 
jornalístico, aí é a questão do gostar, né, ele vai ter essa habilidade. Se ele lê um texto jornalístico, 
se ele entende as entrelinhas, ele lê um texto literário e também entende. Claro que é mais difícil 
por conta das figuras, né, aquele vai e vem todo, ele vai entrar no íntimo do personagem, .... do 
escritor. Mas eu acho que quem tem as habilidades de leitura, acho que não diferencia não. É 
questão realmente do gosto, do prazer de ler. Eu acredito assim, se o aluno descobrir realmente o 
prazer da leitura literária, eu acho que ele dispensaria televisão, eu acho que a televisão ela 
suprimiu isso, né, esse gosto pela literatura. Antigamente a gente lia porque a gente não tinha .... 
né, não tinha televisão assim tão facilmente, então as crianças liam mais, hoje em dia, eles abrem e 
tem tudo na internet, tem isso, tem aquilo e infelizmente, a escola que deveria trabalhar..... eu fico 
com raiva quando eu entro aqui [a biblioteca] , eu fico triste, triste, triste. Uma sala dessas, 
quantos meninos não estão aí sem aula, andando pelo corredor ..... e não tem uma pessoa pra 
receber esse pessoal, nem que fosse pra ler um gibi, já era muita coisa, mas infelizmente, é o nosso 
sistema.  

 

 

Ao perguntar sobre a condução das aulas, a docente se mostra cheia de boas intenções, 

querendo fazer com que os alunos percebam a beleza do texto literário, mas perceptivelmente 

não há teoria que norteie o seu trabalho. Mostra também a dificuldade do trabalho na escola 

pública, principalmente no turno da noite, e também quando não se tem o livro didático como 

material de apoio. 

 

Prof: Eu planejo minhas aulas de literatura, primeiro eu gostaria passar pra eles a beleza do 
escrever mesmo. Porque quando eu dou aula, eles dizem que eu fico toda arrepiada, eles ficam 
percebendo, tem um ex-aluno que ainda hoje ele me vê e diz: “E a aulas de literatura?” ele 
perguntava e eu “cada vez mais difícil!” porque, eu gostaria que eles percebessem a arte de 
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escrever, porque é uma arte, você trabalhar sentimento mostra a eles que você lendo ali, você sente 
as emoções, você penetra nos personagens, você sente as dores e as alegrias do personagem. Aí eu 
mostro, aí eu quero mostrar isso a eles, mas infelizmente é muito difícil de conseguir. Muitos 
dormem, cochilam, principalmente no horário da noite, teve tempo que eu nem queria dar mais 
literatura, porque eles dormiam, não ligavam, aí quando não tinha livro era mais complicado 
ainda, porque o ensino médio não tinha livro, né, aí era mais complicado ainda. 

 

Em termos metodológicos, a docente deixou perceber que suas aulas são, na maioria, 

expositivas. Salienta também que desistiu de avaliar com o instrumento prova e até, em 

alguns momentos, de avaliar literatura. Passou a pedir trabalhos, analisar poemas etc. 

Beserra (2006) mostra a necessidade de se avaliar a compreensão leitora, já que o 

professor deve conhecer como ocorre a compreensão dos textos por parte dos alunos, porque 

se vive em uma sociedade letrada que necessita dessas habilidades.  Essa avaliação deve ser 

feita através de atividades significativas para que se possa perceber os avanços e as 

necessidades de cada aluno.  

 

Prof: Eu prefiro com trabalho, do que com prova. Eu vou fazer uma prova só porque eu acho que 
vá cair alguma coisa, porque eu lembro que uma vez eles falaram .... “professora, eu lembrei da 
senhora! Caiu tal texto, aquele texto que a senhora trabalhou na sala! Tá vendo! Eu tava fazendo a 
prova de literatura e lembrando da senhora.” Eu disse: “Que bom que você lembrou de mim!” Aí 
eu faço assim. .... Eu fiz uma primeira, eu fiz assim, uma revisão com o terceiro ano , terceiro e 
segundo, ... desde o barroco, literatura informativa até o romantismo, com o terceiro eu fiz, eles 
fizeram uma prova com as duas, aí eles fizeram, e com o terceiro ano, eu fiz barroco e arcadismo , 
né, porque o romantismo eu dei no segundo. Pronto é... 
Prof: Não, questões de vestibular. Eu vou pegando algumas , quando eu não gosto, eu vou 
modificando algumas, mudo alguma coisa... 
Prof: É questões de vestibular. Já fiz antes, ... perdia tempo, preparando prova num sei o que , 
pegava fragmento, recortava, copiava, era aquela agonia, né, eu vi que eles tiravam nota baixa, ... 
os meninos ... eu fui deixando pra lá mesmo questão de prova. Fica mais assim com exercício, um 
poema, vamos identificar as características de tal escola num sei o que, ... e a interpretação, é, 
leitura o que é que vocês entenderam trazia um poema, daqui a gente vai fazer uma redação e 
infelizmente eu não consegui trabalhar os gêneros com eles como eu gostaria.  

 

 

Ela aponta uma tendência preocupante do professor do estado, que é a de valorizar 

apenas as aulas de gramática e deixar de lado tanto a literatura, quanto a produção de texto. 

Essa última porque as salas são superlotadas e a correção dos textos demanda muito tempo, 
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motivos elencados por ela, talvez numa tentativa de mostrar que ela é uma das poucas 

professoras que se preocupam com o ensino da literatura brasileira, mesmo que este não atinja 

os objetivos almejados por ela. 

Ressalta que o planejamento das aulas é individual, e que os professores de português 

não o fazem juntos. O que conseguiram fazer foi definir os conteúdos para cada série, para 

evitar muitos transtornos para alunos que mudavam de horário e encontravam conteúdos 

completamente distintos. 

A docente explica que planeja suas aulas tendo como base as escolas literárias, a série 

dos alunos e o LD. Ela prefere avaliar a aprendizagem através de seminário, e não de prova, 

mas diz que, de vez em quando, faz uma prova, pensando nas exigências dos vestibulares e do 

ENEM. O modelo dessas avaliações é baseado no dos concursos, por isso ela utiliza questões 

dessas provas. Beserra (2006) mostra que um professor que tenha um maior conhecimento de 

textos tem a possibilidade de propor atividades mais significativas e que mesmo as questões 

de múltipla escolha, quando bem formuladas, podem atender a esses objetivos. Porém essa 

avaliação deve ser feita em diversos momentos e com diferentes instrumentos. 

Ela dá mais um exemplo de atividade feita em uma turma de primeiro ano, com a 

literatura informativa. Dessa vez, mostrou uma atividade interessante que contemplou todos 

os eixos de ensino da língua portuguesa, num trabalho interligado entre língua, literatura e 

produção textual. 

 

Prof: Talvez no primeiro ano tenha mais uma condição, tá devagar, mas eu estou fazendo a questão 
dos gêneros, ... então eu faço assim, na literatura informativa, primeiro a gente conversou sobre a 
literatura informativa, eu trouxe num Cd narrada  a carta de Caminha e depois a gente... eu trouxe 
um quadro e pedi que eles escrevessem uma carta como se fossem eles portugueses chegando aqui 
nesse primeiro contato com o índio. .... pra fazer uma publicação no jornal da escola. 

 

Ao perguntar sobre a preferência de trabalho com textos literários em sala de aula, 

mostra que prefere o poema, pois este possibilita um trabalho com o texto na íntegra, numa 
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aula só. Diz que atividades com fragmentos é difícil, porque os alunos reclamam que não 

entendem direito, que precisariam ler mais para entender e responder. Mostra também o 

descompasso que o LD causa, ao trazer apenas um trecho da obra e fazer perguntas que 

necessitariam da leitura ou da obra na íntegra ou, ao menos, de mais partes da obra. 

 

Prof.:  Em sala de aula, eu acho melhor poema. Bem melhor. Porque é um texto que você dá todo 
na sala, quando tem um trechinho, eles dizem, “Ah, professora, eu num tô conseguindo, tá faltando 
o restante, quem é que pode entender?”(...) 
Prof: Fica difícil porque o livro traz mais fragmentos ... 
Pesq: Mais fragmentos? 
Prof: Fragmentos, fragmentos, fragmentos... Aí perguntavam situações do livro como um todo e 
eles “Ah, professora! Aqui não dá para a gente responder!” Aí eu prefiro trabalhar poemas. Eu 
acho bem melhor.  .... 

 

 

Quando perguntada sobre o mecanismo de escolha dos textos a serem lidos, deixa 

transparecer na sua fala uma grande dependência do LD. Destaca que o LD antigo trazia mais 

atividades interessantes a serem feitas com os alunos, pois propunha um trabalho de literatura 

em conjunto com as artes plásticas e com a música. Mostra cansaço e vontade de desistir 

dessas atividades, uma vez que se sente desmotivada ao perceber que os alunos não 

“acompanham”, ou seja, ela não consegue atingir seus objetivos. Silva (2005) mostra a 

dificuldade encontrada pelo docente no trabalho com a leitura literária, uma vez que são 

poucas as discussões sobre a metodologia para a prática pedagógica com o texto literário. 

 

 

Prof: É. Na escola que está sendo trabalhada e outra coisa, eu procuro, se for no LD, ... esse aí 
nem tem, eu gostava mais do outro, de Maia, que trazia com mais .... uma... um texto e uma ... 
Pesq: Pra fazer uma comparação? 
Prof: É, uma comparação. Pronto, aí no barroco, ele trabalha barroco, barroco, barroco e traz um 
texto, uma música que ilustra... Aí eu botava a música, cantava e mostrava, é, um poeta 
contemporâneo utilizando-se de características de uma escola já passada, de tanto tempo. Aí eu 
mostro essa questão do tempo na literatura que é atemporal. Aí eu sempre gosto de mostrar, mas aí 
eles não acompanham aí eu fico ... eu estou realmente já quase que desistindo. 
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Perguntada sobre a utilização de textos que não aparecem no LD, a docente diz que 

coloca no quadro ou faz fotocópia, mas ressalta que a xérox na escola está restrita às provas e 

salienta também que a burocracia da gestão da escola atrapalha o desenvolvimento do 

planejamento. Citou como exemplo a tentativa de trazer uma música para ilustrar uma aula de 

literatura, mas o aparelho de som estava “trancado” na sala da direção e ninguém sabia com 

quem estava a chave. 

Quando perguntada sobre sua atitude leitora, sobre seus gostos, diz que gosta de tudo 

que a emocione. Diz claramente não gostar de ler jornal, muito menos revista semanal; gosta 

muito de poesia, destacando Carlos Pena Filho e a literatura de cordel. Mostra que comprou 

muitos livros de literatura na Bienal do Livro, entre os quais “Leite derramado”, de Chico 

Buarque, dois livros teóricos sobre leitura, sendo um deles “Dinâmicas para desenvolver a 

leitura em sala de aula”. Não se percebe nesses títulos nenhum livro específico de teoria para 

o ensino de literatura, nem os tão recomendados clássicos da literatura. Tanto as entrelinhas 

da fala quanto a conduta na entrevista sugerem algo oposto aos exemplos dados e à sua fala: 

não se percebe a docente como leitora assídua e voraz; ela parece ser mais uma leitora 

eventual, que gosta de literatura, mas que não lê frequentemente.  

 

Prof: Veja bem. Eu gosto de muita coisa (risos). E basta eu ler e me emocione, eu não gosto muito 
de ler jornal. Não gosto de ler jornal, não gosto muito de ler revista semanal. ... Eu tinha 
assinatura da revista Nova Escola. Aí lembra que saía na revista uma ... de contar história? 
Pesq: Lembro. 
Prof: Eu gostava mesmo daquela parte. A história do espelho, né, a história do vento, quando eu 
pegava, eu já ia lá pra ler. Que eram contos pequenos, eu adorava trabalhar contos, teve um ano 
que eu trabalhei direto contos, os de Machado ... aí eu gosto, gosto muito. Hoje eu gosto de Jessier, 
eu gosto, eu descobri Carlos Pena Filho, gosto de poesia, to me deliciando à noite com Oficina de 
Literatura de cordel, mas eu não posso vir... porque eu tenho outra turma. Mas eu gosto muito de 
poesia. .... Eu ... quando tem um espaçozinho assim, eu vou para encontro de poetas, aquele do 
Recife, muito antigo, gostava muito de participar de oficinas com o poeta Franco de Olinda. Aí eu 
gosto, eu gosto realmente de literatura. Tô lendo ... comprei “Leite derramado” de Chico 
[Buarque]. Eu gosto muito. Os meus livros da bienal foram a maioria de literatura, comprei um 
livro, um não, dois na área de leitura, mas era área de leitura. 
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Ao ser indagada sobre sua formação acadêmica, mostra que começou sua formação 

com o magistério, depois fez vestibular para Letras, passou numa faculdade particular, mas, 

sendo esta muito cara, teve que abrir mão do curso e fazer vestibular novamente para uma 

faculdade particular mais barata; para isso, teve que deixar de trabalhar apenas um turno para 

trabalhar dois, como professora com habilitação do magistério, com a finalidade de pagar os 

estudos universitários. Cursava a faculdade no turno da noite após um dia inteiro de trabalho. 

Mostra que ainda não tem especialização por falta de investimento do governo e também por 

não ter condições financeiras de pagar, já que prioriza os estudos dos filhos. 

Destaca que está fazendo um curso de mídias na educação a distância, que vai lhe 

conferir o título de especialista, mas este não é na área pretendida, que seria leitura e 

interpretação de imagens. Diz que não pretende fazer mestrado nem doutorado, porque o 

Estado não valoriza o profissional que estuda tanto.  

Sobre formação continuada específica de literatura na rede estadual de ensino, a 

docente diz já ter 20 anos no estado e não ter participado de nenhuma. Depois, lembra que, 

em 2008, houve uma formação chamada “Crônicas na sala de aula”, em dois módulos, e cita 

formações mais recentes na área de língua portuguesa como: uma sobre a BCC, mas ela não 

acha que é sobre leitura, e o Gestar, voltado para o ensino fundamental, sobre gêneros 

textuais, porém essa última é oferecida pelo MEC, não pelo governo do estado. 

Ao final da entrevista, em conversa mais informal, diz que os filhos estudam em 

escola particular e que ela não percebe lá um trabalho de formação de leitores de literatura. 

Diz acreditar que esse não é um problema exclusivo da escola pública e que a escola, de 

forma geral, não forma um leitor para a vida. 

É importante destacar que a docente se mostra sempre muito cansada com as tentativas 

de trabalhos frustrados junto aos alunos; demonstra sentir muita dificuldade de desenvolver 

suas atividades docentes, atribuindo isso, muitas vezes à falta de interesse dos alunos e outras 
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vezes à burocracia imposta pela gestão escolar, mas nunca a uma possível falta de formação 

mais específica para o ensino de literatura ou à sua própria atitude enquanto leitora.   

A professora não deixa transparecer conhecimento teórico por trás da sua fala. Na 

maioria das respostas, remete muito para exemplos da prática a fim de responder aos 

questionamentos. 

 

 

3.4 Documentos 

 

3.4.1 Proposta pedagógica da ER 

 

 

 O documento denominado “Proposta pedagógica” mostra que a proposta curricular 

exposta atende à Lei no 9.394/96 - LDB e tem estrutura baseada numa Base Nacional Comum 

complementada com uma parte diversificada. A já referida base nacional comum organiza-se 

em três áreas do conhecimento: Linguagens, códigos e suas tecnologias; Ciências da 

Natureza, Matemática e suas tecnologias, e Ciências Humanas e suas tecnologias. Destaca-se 

também que as competências curriculares apontadas foram selecionadas tendo como base os 

PCNEM. 

 A parte dedicada à língua portuguesa - na área de conhecimento Linguagens, códigos e 

suas tecnologias – dá ênfase ao estudo do texto enquanto “representação do imaginário e 

construção do patrimônio cultural”. Destacamos a seguinte competência a ser desenvolvida, 

relativa ao texto literário: 

Recuperar, pelo estudo do texto literário, as formas instituídas de 
construção do imaginário coletivo, o patrimônio representativo da cultura 
e as classificações preservadas e divulgadas, no eixo temporal e espacial 
 (p. 10, grifos nossos). 
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 Percebe-se que a literatura é vista enquanto patrimônio da nossa cultura e deve ser 

estudada na perspectiva temporal, prática corrente nas escolas de ensino médio. 

 O documento destaca a avaliação pela perspectiva formativa que deve privilegiar a 

avaliação em todo o processo de ensino e não apenas no final do percurso. Essa posição 

avaliativa necessita de diagnóstico, instrumentos apropriados, observação do processo e 

também a utilização de intervenções diferenciadas. 

 O referido documento mostra que a formação docente com relação à avaliação é 

precária, não favorecendo, assim, os processos individuais de aprendizagem. A perspectiva de 

avaliação enquanto prática formativa necessita de qualificação dos docentes. Pautada por essa 

perspectiva, a Proposta Pedagógica mostra que: “serão oferecidas oportunidades avaliativas 

contínua e permanentemente, através de instrumentos diversos (exercícios, seminários, 

relatórios, produções individuais, provas, simulados, outros), bem como atividades de 

recuperação das aprendizagens (p. 27).” 

Nos anexos do documento, seguem os conteúdos programáticos de cada disciplina 

divididos por ano do EM e unidades didáticas. Em língua portuguesa, os conteúdos são 

divididos entre os eixos de ensino da língua (análise linguística, leitura, produção de textos e 

literatura). O importante a ser destacado é que aparecem apenas os conteúdos de língua 

portuguesa a serem estudados e, mais especificamente em literatura, apenas os nomes dos 

movimentos literários (numa perspectiva cronológica), seguidos de uma lista de sugestões de 

obras literárias e a solicitação de observar as indicações dos vestibulares seriados da 

Universidade de Pernambuco (UPE) e da Universidade Federal da Paraíba (UFPB). 

Apesar de o documento oficial defender uma avaliação pela perspectiva formativa, ao 

mostrar os conteúdos a serem estudados, e essa apresentação ser apenas uma lista de escolas 

literárias, autores e algumas obras, percebe-se que permanece a visão defendida pelo modelo 

tradicional, que percebe o conhecimento, como diz Suassuna (2006a) como algo estático, 
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independente dos objetivos a serem alcançados, uma vez que, não aparecem nem objetivos 

nem procedimentos metodológicos norteadores. 

 

 

3.4.2 Planejamentos 

 

 

 A ER produz um “Guia de Aprendizagem” para cada unidade didática em que se 

destacam a missão da escola, os objetivos atitudinais e de valores a serem atingidos e os 

critérios de avaliação. Destacamos a parte que fala sobre os critérios de avaliação. 

 

• A avaliação dar-se-á de acordo com as orientações da Educação Interdimensional e não 
limitando-se (sic) a observação apenas de conteúdos intelectuais, mas também pela 
observação de suas práticas e vivências que agregam um conjunto de conhecimentos, 
valores, atitudes e habilidades. 

• O Registro da avaliação será feito através de nota (0 a dez). Para aprovação fica 
estabelecida a nota 6,0 (seis) por componente curricular. 

• A nota bimestral será calculada pela média aritmética das atividades desenvolvidas 
durante o bimestre (1ª nota: trabalhos em grupo, seminários, ...) e procedimento avaliativo 
individual que represente a síntese dos conteúdos mediados na unidade didática bimestral 
(2ª nota). (Guia de Aprendizagem, p. 02) (grifos nossos) 

 

 

Já na EE, cada professor se planeja individualmente suas atividades. Os dois últimos 

critérios apresentados na forma de avaliação da ER são utilizados também na EE, uma vez 

que esses parâmetros são utilizados em toda a rede estadual de ensino de Pernambuco.  
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3.4.3 Conteúdos programáticos 

 

3.4.3.1 ER 

 

Na escola de referência, os conteúdos são listados pelo Programa de Educação Integral 

por disciplina e por ano do EM, dentro de cada ano; a disciplina língua portuguesa é divida 

em três eixos: Análise linguística; leitura, compreensão e produção de textos; e literatura. 

Cada eixo é dividido em bimestres e cada bimestre traz os conteúdos a serem trabalhados. No 

eixo que se refere à literatura, são apontados os movimentos literários a serem trabalhados e 

uma sugestão de obras e autores a serem lidos. No final, aparece a recomendação para serem 

observadas as indicações de obras para os vestibulares. 

A partir dessas recomendações, a escola produz o seu próprio guia de aprendizagem 

que, por disciplina, apresenta quais são os objetivos gerais e específicos para cada bimestre, 

sugestões bibliográficas para aprofundamento e critérios adotados na avaliação. Nos objetivos 

específicos, é possível perceber os conteúdos a serem estudados. Não se percebe nenhuma 

referência a um trabalho por sequências didáticas.  

 

3.4.3.2 EE 

 

Na escola estadual, os conteúdos seguem o que é apresentado pelo LD e a ordem 

cronológica das escolas literárias. O planejamento é feito de forma individual e anotado na 

caderneta em parte destinada a essa função. Esse instrumento vem com uma estrutura que 

objetiva o planejamento em forma de sequências didáticas e não de aulas avulsas, porém não 

é isso que ocorre na prática, uma vez que os professores não receberam formação específica 

para o trabalho privilegiando esse modo de planejar.  
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3.4.4 Avaliações 

 

A rede estadual de ensino de Pernambuco normatiza que a média bimestral deverá ser 

a média aritmética de duas notas conforme mostra o Guia de Aprendizagem. 

 
A nota bimestral será calculada pela média aritmética das atividades 
desenvolvidas durante o bimestre (1ª nota: trabalhos em grupo, seminários...) 
e procedimento avaliativo individual que represente a síntese dos conteúdos 
mediados na unidade didática bimestral (2ª nota) (Guia de Aprendizagem, p. 
02). 

 
 

 Todas as escolas estaduais, de referência ou não, utilizam esse modelo de avaliação. 

Cada professor, dentro desses preceitos, se organiza particularmente. A professora da EE, 

mesmo com a norma de que a segunda nota seja o resultado de um procedimento avaliativo 

individual, nem sempre faz essa avaliação, prefere avaliar através de seminários em grupos. O 

professor da ER faz um simulado, este organizado com todas as disciplinas e igual para todas 

as turmas de 3º ano, modelo estabelecido entre todos os docentes da escola. 

 A seguir apresentamos algumas questões de avaliações formais aplicadas aos alunos 

de ambas as escolas. 

 
 

ER 
 

No "Auto da Compadecida" (1956), de Ariano Suassuna, a personagem Chicó reproduz sentenças 
baseadas na sabedoria popular, como se pode verificar nos exemplos seguintes: 
 
Não sei, só sei que foi assim. 
[...] na hora do aperto, dá-se um jeito a tudo. 
 SUASSUNA, A. "Auto da compadecida". 34a ed. Rio de Janeiro: Aguilar, 2001. 
 
1 - Tais sentenças indicam que a personagem 
a) apresenta comportamento calculista ao fingir que aceita as leis da religião católica. 
b) demonstra seu caráter ingênuo ao resolver situações complicadas de um modo absolutamente 
inacreditável. 
c) apresenta comportamento resignado ao aceitar as dificuldades próprias de uma sociedade desigual. 
d) demonstra seu caráter astucioso ao resolver situações complicadas de um modo que chega a 
parecer inverossímil. 
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e) demonstra ser um estudioso da cultura popular, porque recolhe esses saberes para depois publicá-
los em cordel. 
 
 
Vozes d'África 
 
Deus! ó Deus! onde estás que não respondes?   
Em que mundo, em qu'estrela tu t'escondes  
Embuçado nos céus? 
Há dois mil anos te mandei meu grito,  
Que embalde desde então corre o infinito... 
Onde estás, Senhor Deus?... 
 
Qual Prometeu tu me amarraste um dia  
Do deserto na rubra penedia 
— Infinito: galé! ... 
Por abutre — me deste o sol candente,  
E a terra de Suez — foi a corrente  
Que me ligaste ao pé... 
(Castro Alves - 11 de junho de 1868) 
 
2 - Tanto o Romantismo quanto o Modernismo fizeram uma releitura do nosso passado e apontaram 
uma nova ideia de literatura. Percebemos isto a partir 
a) da linguagem dos dois poemas que apresentam uma linguagem mais coloquial para a época em 
que foram escritos. 
b) os dois poetas trabalham com versos regulares. 
c) os dois poemas usam elementos da cultura clássica. 
d) os dois poemas apresentam elementos da religiosidade popular. 
e) Os dois poemas usam metáforas inusitadas. 
 
 
Rei é Oxalá, Rainha é lemanjá  
 
Rei é Oxalá que nasceu sem se criar.  
Rainha é Iemanjá que pariu Oxalá sem se manchar.  
Grande santo é Ogum em seu cavalo encantado.  
Eu cumba vos dou curau. Dai-me licença angana.  
Porque a vós respeito,  
e a vós peço vingança  
contra os demais aleguás e capiangos brancos,  
Agô!  
que nos escravizam, que nos exploram,  
a nós operários africanos,  
servos do mundo,  
servos dos outros servos.  
Oxalá! Iemanjá! Ogum!  
Há mais de dois mil anos o meu grito nasceu!  
(Jorge de Lima) 
 
3 - A comparação temática dos dois textos nos mostra que 
a) O tema da escravidão/marginalização do negro é tratado pela ideologia dominante em ambos os 
poemas. 
b) O tema da escravidão/marginalização do negro é tratado pela ideologia do escravo em ambos os 
poemas. 
c) No texto 7 a ideologia burguesa culpa a Deus e à sociedade pelo processo de escravização. 
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d) No texto 8 os Orixás castigam os negros através do processo de escravização e marginalização 
deles na sociedade brasileira. 
e) Enquanto no texto 7, os traços culturais remetem à ideologia católica; no 8, o processo de 
aculturação não foi suficiente para  amordaçar  a afro-brasileira. 

 
 

EE 

1. Que tipo de romance é a novidade da terceira geração modernista? 
a) Prosa intimista 
b) Prosa regionalista 
c) Prosa urbana 

 
2. Qual das obras abaixo relacionadas não pertence à escritora Clarice Lispector? 

a) Cidade sitiada 
b) Perto do coração selvagem 
c) Carnaval 
d) O lustre 

 

 A avaliação feita em ambas as escolas, como diz Suassuna (2006a), tem a perspectiva 

classificatória e não formativa. Outro ponto a ser destacado é pontuado por Beserra (2006) 

quando mostra que a falta de clareza, tanto dos professores, quanto dos autores dos LD leva à 

formulação de questões autorrespondidas ou que basta ao aluno memorizar o que foi exposto 

nas aulas, sem a necessidade de reflexão, comparação, compreensão. Esse aspecto é mais 

fortemente percebido nas questões da EE do que da ER. Esta última consegue formular 

questões que demandam mais reflexão do aluno. Pode-se perceber que as questões 

apresentadas pelo professor da ER são mais pertinentes a uma avaliação de literatura do que 

as trazidas pela professora da EE, porém, nem uma nem outra dão conta de avaliar a 

construção de um leitor literário em sua totalidade. 
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3.4.5 Projetos 

 

3.4.5.1 ER: Projeto Malassombro 

 

 

 É um projeto desenvolvido pelos professores de língua portuguesa que tem por 

objetivo levar os alunos a ler textos literários com propriedade, conseguindo transformar essas 

leituras em outras linguagens. O projeto parte de uma temática, uma obra central e outras 

secundárias, que são decididas no início do ano, além das subtemáticas a serem 

desenvolvidas. Nesse momento, decidem-se quais turmas ficarão responsáveis por quais 

temáticas e quais serão os meios a ser apresentados. A avaliação é feita durante o processo de 

leitura, pesquisa e organização e também ao final, como preconiza a avaliação na perspectiva 

formativa. O projeto existe enquanto documento e é atualizado a cada ano, quando é decidida 

a temática a ser trabalhada. Com a finalidade de exemplificar o que foi dito, trazemos um 

trecho da entrevista no qual o professor explica a organização e os objetivos do projeto. 

 

Prof: (...) Outro projeto que é para a escola toda é o que a gente chama de Malassombro. (pausa) 
Malassombro porque acontece em outubro e a gente não queria confundir com Halloween. 
Então como a gente não tem Halloween, coisa de americanalhada, a gente fez o Malassombro e, 
mas de Malassombro ele só tem o nome, é só por conta do mês. Então, é escolhida uma temática e 
dessa temática vários outros subtemas vão aparecer e as turmas vão, ou em sorteio ou 
escolhendo, um determinado tema daquele pra trabalhar. Como a escola é meio tecnológica, 
então normalmente os meios também são. Então eles produzem jogos de computador, ou ... , mas 
sempre surge dança, vídeo clipe. Esse ano vai ter mangá, eu tô sabendo. Então, eles vão criando 
multimeios para apresentar esse texto literário. A ideia é que eles percebam o quanto é difícil 
transformar o que eles acham (risos) que é a leitura desagradável, difícil, numa coisa 
interessante. A ideia é eles verem que dá trabalho fazer um texto.  
Prof: Então, como é que é isso? Eles começam já em fevereiro, em fevereiro é apresentado o tema 
e aí eles vão lendo, fazendo fichamento, trocando ideias e tal e em outubro é o ... bum da festa. 
Esse ano a gente tá trabalhando os Sertões. Então, lendo os Sertões de Euclides da Cunha e aí as 
leituras paralelas “Morte e vida Severina”, é... leram um pouco de “Geografia da Fome”, “O 
Cortiço” e assim sucessivamente.  Leram qualquer coisa que tem essa ideia do sertão, esteja ele lá 
longe ou aqui perto da gente. 
Pesq: Como é que eles apresentam: É em outubro? 
Prof: Em outubro, aí no pátio da escola, tem um telão e... cada turma apresenta o seu, o seu 
meio, né, se for dança, se for teatro, se for um vídeo, se for um jogo, vai sendo tudo mostrado ali, 
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entre uma apresentação e outra, música, porque aí eles vão dançar também, vão se divertir, vão se 
confraternizar. (grifos nossos) 

 

Suassuna et al (2006) mostra que os projetos têm a vantagem de conseguir trabalhar os 

conteúdos e, especificamente, a linguagem de modo articulado. Os autores apontam Gandin 

(2002) que mostra diversas vantagens na pedagogia de projetos. Isto é, 

a) Possibilita o estudo de temas vitais, de interesse dos alunos e da 
comunidade; 
b) Permite e requer a participação de todos, de modo que o aluno não fica 
apenas na postura passiva de “receber” conteúdos; 
c) Abre perspectivas para a construção do conhecimento, a partir de 
questões concretas; 
d) Ajuda o educando a desenvolver capacidades amplas, como a observação, 
a reflexão, a comparação, a solução de problemas, a criação; 
e) Cria um clima propício à comunicação, à cooperação, à solidariedade e à 
participação. (p. 231) 
 
 

Percebe-se que estão bem claros, tanto para os professores quanto para os alunos, os 

objetivos do projeto e os meios para materializar esses objetivos. 

 
 
 
 

 
3.4.5.2 EE: Momento literário (Ler é viajar no mundo da imaginação) 

 

 

É um projeto desenvolvido por duas professoras da escola e que tem por objetivo 

desenvolver o gosto pela leitura dos clássicos da literatura brasileira. Não há uma definição de 

temática a ser trabalhada. Os alunos escolhem o autor, a obra e a forma como se apresentarão. 

O projeto não existe enquanto documento e, como foi possível inferir da entrevista da 

professora, carece de definições claras quanto aos seus objetivos específicos e às formas 

condução, o que leva os alunos a organizarem apresentações muito extensas; outras vezes, não 

se consegue ouvir direito o que eles dizem ou, ainda, percebe-se claramente que apenas um 

componente organizou o trabalho e os demais apenas leem o que lhes foi passado no 
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momento da apresentação. A seguir, trazemos um trecho da entrevista no qual é possível 

perceber a falha no direcionamento da atividade. 

 

Prof: Né, e a gente tem esse projeto “Ler é viajar no mundo da imaginação”, o objetivo do projeto 
realmente era esse, trabalhar, desenvolver a leitura, contar histórias, declamar um poema, mas eu 
vinha conversando com ela que esse... essa .... está se... de leitura está ... andando por outros 
caminhos. Claro que estão ligados à leitura, mas como a gente tinha projetado de trazer, né, os 
grandes clássicos, de trazer os grandes nomes da poesia pernambucana, né, da poesia brasileira, 
em geral, a gente não tá vendo. A gente tá vendo o quê? Mais os alunos querendo declamar, 
declamar não, é... (pausa) encenar uma peça, tá mais nisso. Então, eles não vão ler, eles vão pegar 
um fragmento. Morte e vida Severina, ele pegaram um fragmento disso, um pedacinho, e 
apresentaram. Esse projeto já vem desde 2005.(...) 
A gente fica sem querer interferir (pausa) nessa última agora, o primeiro ano trouxe música... eles 
tavam ... sobre literatura informativa, eles trouxeram texto de Murilo Mendes  e declamaram, mas 
botaram um fundo musical, mas o fundo era tão alto, mas tão alto que a gente nem escutava a 
voz dos alunos, né. E a gente viu o que, que a maioria não se preparou, não leu direito, sabe, 
enquanto um grupo lia, o outro ainda estava lendo, eles já deviam saber a entonação,(...) Logo 
quando começou, eu achei melhor, a gente teve é... poemas (pausa) deixa eu ver se eu lembro o 
que foi... (pausa) Ismália, foi muito bonito, eles declamaram meeeeeesmo, tivemos um de (pausa) 
foi um indígena, não lembro qual foi, eles vestidos de ... foi muito bom.(...). O ano passado foi só 
peça teatral, tanto é que não teve tempo, fizeram releituras de “O Guarani”, né,  “O Santo e a 
porca”, não sei que, ficou muito longo, e terminou o que, sem dar tempo. Teve um grupo que fez 
sobre (pausa) “A Geografia da Fome” daquele Josué de Castro fizeram um documentário 
excelente, mas .... de leitura que trabalhasse a questão de ler mesmo, de trabalhar a oralidade, 
tratar... que era um dos grandes objetivos de trazer os alunos à biblioteca de pesquisar e quase 
não há.(...) a gente não ia fazer valendo nota nenhuma, pra eles participarem a gente tem que 
atribuir uma nota. (...) (grifos nossos) 

 

  

Percebe-se um tom de frustração na fala da professora por ver o projeto idealizado por 

ela seguir outros caminhos. Ela mesma aponta o que está fugindo do que ela tem em mente, 

que se parece mais com um sarau. Ela não acha que os alunos possam mostrar suas leituras 

por outros meios. Percebe-se que a falta de um encaminhamento claro aos alunos faz com que 

eles organizem qualquer tipo de material para apresentar. Outro ponto importante em falta, é 

que falta um acompanhamento dessas produções e de avaliação não só ao fim da atividade, 

mas também durante o processo, perspectiva apontada pelas teorias da avaliação vista 

enquanto prática formativa. 
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3.4.6 Propostas dos LD 

 

3.4.6.1 ER: Português: linguagens (William Roberto Cereja e Thereza Cochar 

Magalhães) - Volume único, Atual Editora 

 

 

No “Manual do Professor”, encontramos explicações no que se refere especificamente 

ao ensino de literatura. Na introdução, os autores destacam a tentativa de adequação dos 

conteúdos às necessidades dos estudantes do EM e também o atendimento ao que preconizam 

a LDB e os PCNEM. Na introdução vê-se ainda concepção de literatura adotada e como 

serão, de forma geral, alcançadas essas aprendizagens, conforme fragmento do manual, a 

seguir. 

 

Com a mesma proposta da coleção em três volumes, este volume único apresenta uma seleção 
criteriosa dos conteúdos indispensáveis ao segmento, procurando atender às necessidades 
essenciais do estudante de ensino médio de hoje e aos novos desafios lançados pela Lei de 
Diretrizes e Bases e pelos Parâmetros Curriculares do Ensino Médio, particularmente na área de 
linguagens, códigos e suas tecnologias. 
Partindo do princípio de que a literatura  é um fenômeno artístico vivo e dinâmico, esta obra 
procura estabelecer constantes relações entre a produção literária do passado e a realidade 
cultural de hoje, seja com o cinema, o teatro, a televisão, as artes plásticas, seja com a música 
popular nacional ou estrangeira, os movimentos alternativos, os modismos, etc. 
Ao final de cada período literário, são propostas a leitura e a interpretação de uma obra de arte, 
como meio de ampliar as habilidades de leitura do aluno e levá-lo a estabelecer relações e 
cruzamentos coma literatura. Além disso, a obra também faz indicações de filmes, livros, discos, 
pesquisas em livros e na internet. (p. 3)(grifos nossos) 

 

Na Metodologia, os autores mostram a perspectiva do ensino do português para a 

formação de um leitor autônomo e a importância de que os conteúdos curriculares se tornem 

significativos para esse aluno. 

Na parte dedicada à Literatura, eles destacam a prioridade dada à leitura e à análise do 

texto literário, numa perspectiva de ordenamento pelos movimentos literários. Destacam 
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também a História da literatura e a cultura, bem como o desenvolvimento de habilidades, 

como se pode observar a seguir. 

 

O trabalho com literatura prioriza a leitura e a análise do texto literário. Essa leitura visa 
compreender de que forma cada movimento literário ou cada autor literário organiza seus textos 
(tanto na forma quanto no conteúdo), definindo assim um estilo de época ou um estilo 
individual.(...) 
Em todos os capítulos, procura-se estabelecer relações entre essa história da literatura e a cultura 
de que fazemos parte, não apenas no âmbito da literatura, mas também em outros campos 
artísticos e culturais.(...) 
No capítulo intervalo, que fecha a unidade, a seção A imagem em foco promove a leitura de uma 
obra visual, relativa ao período focalizado na literatura e estabelece cruzamentos com os textos 
literários e o contexto histórico estudados. Por meio dessa atividade, o aluno não apenas 
desenvolve habilidades específicas de leitura de linguagens não verbais, mas também outras 
habilidades, como comparar, transferir, sintetizar, inferir, levantar hipóteses, etc. Ao mesmo 
tempo, amplia e solidifica seu repertório cultural, preparando-o para interagir melhor com a 
realidade de hoje.(p.   )(grifos nossos) 

 

Nas sugestões de leitura extraclasse, os autores destacam a necessidade de adequar a 

obra à série e à idade, algo defendido por Lajolo (1984), mas também de atender às exigências 

dos exames vestibulares. Duas necessidades bem distintas, mas que os autores se dispõem a 

colocá-las lado a lado. 

No anexo 4 apresentamos algumas páginas do LD em questão dedicadas à literatura e  

nelas podemos observar como essas propostas se materializam. Percebemos que esse LD 

organiza seu espaço com o propósito de dar ênfase ao texto literário, porém esse espaço ainda 

não é suficiente. Os autores fazem uma abordagem intersemiótica, na qual eles juntam 

pintura, escultura, fotografia e texto literário que abordem a mesma temática a fim de fazer o 

aluno perceber a presença do “movimento literário” não apenas na literatura, mas também em 

outras artes. É um trabalho interessante, porém ainda se poderia dar mais espaço ao debate 

sobre o texto literário. Destina-se espaço também aos exercícios vestibulares, fruto de uma 

visão pragmática com relação à literatura, isto é, a única função do estudo da literatura seria 

os exames vestibulares. 



 
 

 

168 

 
 

 

 Pinheiro (2009), destaca que a quantidade de textos literários nos LD ainda é muito 

pequena e principalmente de textos líricos.  Os que aparecem são, em sua maioria, estão 

fragmentados e são utilizados para ilustrar uma característica de um autor, um estilo do 

momento literário estudado, mas raramente com a função primeira, que deveria ser a de 

estudar o texto literário. 

 
 

 

3.4.6.2 EE: Novas palavras 3ª série (Coleção Novas Palavras) – Emília Amaral, Mauro 

Ferreira, Ricardo Leite e Severino Antônio Editora FTD 

 

 

Na “Conversa com o professor”, os autores apresentam o LD dizendo que tentaram 

preservar a autonomia do professor na utilização de o LD. Eles destacam a necessidade de o 

professor ser o condutor de suas aulas e do LD ser usado como auxiliar das aulas. Eles 

salientam que a ênfase do livro recai no texto e que todo o trabalho com os estudos literários 

deve partir do texto. Como esse livro faz parte de uma coleção, os autores salientam ainda 

que, mesmo na 3ª série do EM, ainda é necessário capacitar o leitor literário. Podemos 

observar esses pontos a seguir. 

 

A utilização eficiente deste livro pressupõe a compreensão de que ele é um instrumento auxiliar nas 
aulas de língua portuguesa. Os autores procuraram preservar a autonomia do professor, 
possibilitando um uso flexível do livro tanto no planejamento geral do curso quanto na preparação 
e no desenvolvimento das aulas. (p. 4) 
A ênfase dada por este livro ao trabalho com o texto deve repercutir no planejamento do curso de 
literatura e ser o centro da preparação das aulas do professor.(...) 
Desse modo, a leitura deve ser o ponto de partida e o ponto de chegada dos estudos literários, que 
se utilizam(sic) de elementos históricos, políticos, sociais e estilísticos para a sua compreensão 
prática. Na 3ª série, continua sendo importante que o trabalho em sala de aula dê ênfase à 
capacitação do leitor literário. Ler para o aluno; ler com o aluno; incentivar o aluno a ler. 
Trabalhar procedimentos e estratégias de leitura. Constituir um repertório de textos que sirva de 
ancoragem para a fruição e a intelecção de novos textos. Propor sistematicamente que o aluno 
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seja autor de sua travessia, trazendo para a classe os textos que ele gosta, tendo espaço nas aulas 
para opinar livremente, trocando com os colegas as suas paixões e os seus desafetos literários, e 
assim, se formando como leitor-cidadão, com apuração da sensibilidade, do senso crítico e da 
capacidade de intervenção. (p. 5)(grifos nossos) 

 

 

Na parte denominada “Procedimentos e estratégias de leitura”, os autores tentam 

mostrar que o professor deve ver os alunos como leitores-aprendizes, porém mostram a visão 

disseminada no livro de que a leitura literária é difícil. Mostram o objetivo do livro de formar 

leitores autônomos e destacam algo bem importante: o cuidado na escolha das leituras 

extraclasse e a necessidade de encaminhamento das leituras. Podemos observar a seguir como 

o LD traz essas questões. 

 

O professor deve tomar cuidado para não assumir uma atitude superior e intransigente, lembrando 
sempre que o aluno é um leitor-aprendiz. Sobretudo, é fundamental não perder de vista a natural 
dificuldade da leitura literária, principalmente de textos mais antigos, inseridos em contextos 
históricos e sociais distantes. Se nossos objetivos são formar o leitor autônomo e crítico, 
desenvolver seu gosto pela literatura e ampliar seu horizonte cultural, devemos cuidar para que as 
aulas não produzam efeitos inversos. Para isso, o ensino de literatura não pode ser reduzido ao da 
história literária, importante, mas subsidiário.(p. 5)(...) 
As leituras extraclasse de obras literárias devem ser preparadas com cuidado. Aqui também as 
estratégias serão importantes: leitura comentada de trechos em aula, roteiros provocativos de 
leitura, discussão periódica de partes já lidas da obra, elaboração de previsões etc. Ao término da 
leitura, avaliação dinâmica e construtiva, por meio da discussão de temas, de exposições orais, de 
painéis, de estudo de trechos escolhidos pelos alunos, de recriação por outros meios (desenhos, 
quadrinhos murais, representações teatrais de cenas) etc.(p.06 )(grifos nossos) 

 

 

No anexo 5, apresentamos algumas páginas do LD em debate, nas quais é possível 

observar essa perspectiva de ensino da literatura. Nesse material é possível notar o pouco 

espaço dedicado ao texto literário e a ênfase dada à história da literatura e aos exercícios 

vestibulares. Percebe-se também a utilização de imagens em tamanhos grandes que ocupam 

bastante espaço que poderia ser destinado ao ponto mais importante das aulas de literatura: o 

texto literário. Essas imagens não são utilizadas com caráter apenas ilustrativo, mas que não 

fazem um diálogo com os textos estudados. 
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A fim de facilitar a visualização comparativa, trazemos esse quadro que coloca lado a 

lado a perspectiva de cada LD adotado para o ensino de literatura. 

 

 

QUADRO 1 - COMPARATIVO DOS LD 

 

ASPECTO PORTUGUÊS: LINGUAGENS NOVAS PALAVRAS 
 

Conceito de 
literatura 

“A literatura é um fenômeno 
artístico vivo e dinâmico.” 

------ 

Parâmetros 
para o ensino 
de literatura 

“O trabalho com literatura prioriza a 
leitura e a análise do texto literário. 
Essa leitura visa compreender de 
que forma cada movimento literário 
ou cada autor literário organiza seus 
textos.” 

“A leitura deve ser o ponto de partida 
e o ponto de chegada dos estudos 
literários e é importante que o 
trabalho em sala de aula dê ênfase à 
capacitação do leitor literário.” 

Objetivos “Procura-se estabelecer relações 
entre essa história da literatura e a 
cultura de que fazemos parte, não 
apenas no âmbito da literatura, mas 
também em outros campos artísticos 
e culturais.” 

“Se nossos objetivos são formar o 
leitor autônomo e crítico, desenvolver 
seu gosto pela literatura e ampliar seu 
horizonte cultural, devemos cuidar 
para que as aulas não produzam 
efeitos inversos. Para isso, o ensino 
de literatura não pode ser reduzido ao 
da história literária, importante, mas 
subsidiário.” 

Atividades 
extra-classe 

“Nas leituras extraclasse, deve-se 
priorizar a adequação da obra à série 
e à faixa etária e as tendências do 
exame de literatura nos vestibulares 
mais procurados pelos alunos.” 

“As leituras extraclasse de obras 
literárias devem ser preparadas com 
cuidado. Aqui também as estratégias 
serão importantes.” 

Leitura de 
literatura 
mostrada 
como algo 

difícil 

------ “É fundamental não perder de vista a 
natural dificuldade da leitura 
literária.” 

Repertório 
de leitura 

------ “Constituir um repertório de textos 
que sirva de ancoragem para a 
fruição e a intelecção de novos 
textos.” 
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Figura 1 

 

Fonte: Novas palavras: português, volume 3. 

 

Esse trecho do LD exemplifica a visão disseminada por este manual, que se pode notar 

na tabela acima, ao mostrar que literatura é algo difícil. Leahy-Dios (2004) mostra a origem 

dessa visão da dificuldade como uma característica da literatura. 

 

Adams acredita que o conceito de dificuldade literária surgiu do 
estabelecimento do mistério religioso no texto sagrado, a ser guardado e 
regulamentado por uma classe especial; e também da defesa dos trabalhos de 
ficção, para não serem identificados como “inverdade”. Assim, o texto 
ocultaria sob a superfície literal ensinamentos valiosos, frequentemente 
resguardando uma superfície política ou moralmente suspeita (H. Adams, in 
Purves, p. 23-24). A dificuldade ou obscuridade textual seria uma virtude 
positiva. Também a leitura da poesia frequentemente é associada á 
dificuldade. Assim, o estigma da dificuldade que cerca a literatura como 
disciplina de estudo é uma questão de teorizar ou não o currículo, mais ainda 
do que limitar o acesso de estudantes às obras literárias. (p. 216 e 217) 
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3.5 Aulas observadas 

 

 

 As observações foram feitas praticamente no mesmo período, entre agosto e novembro 

de 2009. Para participar da pesquisa, conseguimos o professor da escola de referência com 

apenas uma tentativa. Já para o professor da escola estadual, foram inúmeras tentativas, 

sempre frustradas. Os docentes que foram contactados sempre davam alguma justificativa 

como: não estar “dando” literatura naquele momento, estar saindo de licença; outras vezes, 

pediam para responder o questionário e entregar depois, ou demoravam muitas semanas para 

a conclusão dessa atividade; também em várias tentativas, os professores não eram 

encontrados na escola. Porém, depois de tantas tentativas frustradas, encontramos uma 

docente que se dispôs a abrir sua sala de aula e expor sua prática pedagógica à pesquisa.  

 Segundo Leahy-Dios (2004), essa é uma atitude comum, não apenas no Brasil. Em 

pesquisa comparativa realizada no nosso país e na Inglaterra, o mesmo posicionamento dos 

professores foi percebido. A autora descreve sua busca por sujeitos de pesquisa. 

 
Passei três semanas visitando a escola e assistindo a aulas de literatura. 
Curiosamente, embora tivesse obtido permissão antecipada, percebi que a 
maioria dos professores hesitava em permitir minha entrada em suas turmas, 
dizendo temer que suas atividades pedagógicas fossem pouco úteis a meus 
propósitos. Por exemplo, alguns estavam engajados apenas em trabalho oral 
com suas turmas; outros iriam somente corrigir tarefas naquele dia; outros 
ainda lamentavam o baixo nível intelectual de suas turmas, antecipando meu 
desapontamento ou a reduzida contribuição a meu estudo (p. 96). (grifos da 
autora) 

 

Além disso, houve alguns contratempos inerentes à dinâmica da prática pedagógica, 

como: feriados, professores doentes, formações continuadas marcadas de última hora, eventos 

extraclasse, simulados, recuperações paralelas, que fizeram com que, apesar de ter iniciado as 

observações na ER antes, conseguíssemos menos dias de observação que na EE. Porém essa 
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diferença na quantidade de observações não interferiu na coleta dos dados, nem atrapalhou a 

análise.    

Na ER, conseguimos 09 (nove) dias de observações com 02 (duas) aulas em cada dia, 

totalizando 18 horas-aula. Já na EE, conseguimos 11 (onze) dias de observação também com 

02 aulas em cada dia, totalizando 22 (vinte e duas) horas-aula. Após esses esclarecimentos, 

mostraremos a dinâmica das aulas e, em seguida, faremos a análise. 

 

3.5.1 ER 

 

Horário Descrição dos acontecimentos 

9h10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1ª aula 
A partir de uma tela encontrada no LD, o professor faz uma leitura da imagem, com 
base nos conhecimentos prévios dos alunos. Trata-se uma tela que mostra a Ceia após 
a ressurreição (História de Emaús). 
Professor dá a voz aos alunos que vão descrevendo a imagem vista e construindo 
conceitos em conjunto. 
Professor destaca a presença de elementos existentes na época de Cristo como: jarras, 
copos de vidro. Professor indaga pela verossimilhança. 
Professor destaca que a pintura tem elementos barrocos e tem características como: 
claro/escuro, religioso e pede que os alunos percebam esses elementos na tela. 
Professor indaga temáticas tratadas pelos barrocos. Alunos destacam: religiosidade, 
contradição bem/mal, reforma e contrarreforma.  
Professor revisa alguns tópicos do movimento literário Barroco. 
Professor observa com os alunos a escultura do Êxtase de Santa Tereza presente no 
LD. 
Professor indaga aos alunos significado da palavra êxtase. Alunos associam a palavra 
êxtase à droga de mesmo nome. 
Professor brinca com os alunos perguntando se Santa Tereza estaria drogada. Alunos 
sorriem. Professor explica o significado do êxtase religioso perceptível na escultura. 
Professor mostra que o cultismo e o conceptismo só existiram na literatura porque são 
relacionadas à linguagem, ao significado.  
Professor faz uma associação das Igrejas barrocas do Recife com o que o barroco 
esperava das pessoas (por fora simples (corpo) e por dentro ornamentada (espírito)) 
Associa imagem do livro com filme A paixão de Cristo de Mel Gibson. Reflete junto 
com os alunos da verossimilhança de certas partes do filme. Busca com os alunos 
conhecimentos de outras áreas (quantos litros de sangue tem uma pessoa? Com qual 
perda de sangue uma pessoa morre?) 
Professor e alunos analisam escultura de Aleijadinho e buscam em conjunto 
significados para a obra.  
Professor solicita a um aluno a leitura de um poema de Gregório de Matos. Refletem 
sobre dúvidas do vocabulário. 
Professor leva os alunos a compreenderem o poema. Cada aluno vai mostrando sua 
compreensão e os demais vão concordando, discordando e assim, construindo 
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9h50 
10h 
 
 
10h30 
10h40 
 
11h10 

significações possíveis. 
Professor indaga a visão do eu lírico da imagem de Cristo. Chegam a um consenso de 
que Cristo está crucificado. 
Professor destaca que o argumento do poema é inválido do ponto de vista teológico. 
Professor solicita que outro aluno leia em voz alta um poema do LD.  
Professor faz uma reflexão histórica para embasar a interpretação do poema. 
Professor solicita que os alunos respondam os exercícios do livro sobre as telas, 
esculturas e poemas lidos. 
INTERVALO 
 
2ª aula 
Alunos refletem em conjunto com o professor acerca das questões apresentadas no 
exercício. 
Professor busca aprendizagens anteriores (antítese, metonímia). 
Professor dá suas próprias interpretações, mostrando aos alunos que não há uma 
única leitura possível, um único significado para um texto. 

 

Horário Descrição dos acontecimentos 

9h10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10h 
 
10h25 
11h10 

3ª aula  
Professor solicita leitura silenciosa do capítulo do LD sobre o Arcadismo e diz que, 
de 20 a 30 minutos depois, terão um momento para tirar dúvidas. 
Professor pergunta pelas dúvidas dos alunos. 
Alunos e professor refletem sobre as mudanças do Barroco para o Arcadismo. 
Falam sobre o Iluminismo, a vida simples. 
Professor reflete sobre o pensamento de Rousseau de que a sociedade corrompe o 
homem. Mostra que esse é o motivo da referência ao campo no Arcadismo. 
Refletem sobre a diferença entre o Carpe diem barroco (mais ansioso) e o carpe diem 
árcade (mais tranquilo). 
Refletem sobre as características do Arcadismo. Falam sobre a teoria de vida 
apresentada no arcadismo. Professor mostra que todos eram burgueses, escravocratas. 
O professor mostra que a realidade mostrada na literatura era fingimento (sentimento 
estava presente só no texto), que os “pastores e pastoras” eram um clichê. 
Professor lê um texto do LD e indaga aos alunos a características presentes no texto. 
Solicita a resolução de exercícios do LD em sala. 
INTERVALO 
4ª aula 
Corrige o início em conjunto com os alunos e o final da atividade faz em conjunto 
com os alunos. 
Professor destaca os elementos implícitos o texto. 
Destaca a diferença entre bucolismo e pastoralismo. 
Professor solicita a leitura de três páginas do LD para aproxima aula. 

 

Horário Descrição dos acontecimentos 

 
9h10 às 
11h10 
 
 
 

5ª e 6ª aulas 
Os alunos estão em aula de automonitoramento, na qual cada aluno é responsável 
pelo seu próprio horário e estudo. Essas aulas são coordenadas por um professor, mas 
excepcionalmente, nesse horário que seria destinado às aulas de literatura, os 
professores estão em reunião com o Programa de Educação Integral na escola. Pela 
excepcionalidade da aula, há um poema de Vinícius de Moraes “O filho do homem” 
que foi colocado no quadro por um aluno e cinco questões de reflexão, que parecem 
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ter sido deixados pelo professor. 
 

Horário Descrição dos acontecimentos 

9h10 
 
 
 
 
 
 
10h 
 
 
10h25 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11h10 

7ª aula 
Professor põe dois poemas no quadro “Fumo” de Florbela Spanca e “Anoitecer” de 
Raimundo Correia. 
Professor avisa que na aula da semana seguinte eles irão para a biblioteca ler 
“Vestido de noiva” de Nelson Rodrigues. 
Professor sugere um estudo comparativo entre os dois poemas: um tipicamente 
romântico e outro parnasiano. A partir disso, vão relembrar temas, características dos 
dois momentos. 
Alunos respondem à atividade proposta com auxílio do LD e de um dicionário. 
INTERVALO 
 
8ª aula 
Professor começa a indagar características românticas no poema e sua localização. 
Alunos destacam: subjetivismo, uso da 1ª pessoa, predomínio da emoção, 
sentimentalismo, linguagem figurada, natureza como reflexo do íntimo do eu lírico. 
Professor indaga se o vocabulário é tipicamente romântico e pede exemplos. 
Reflete sobre o título com os alunos, sobre o significado da palavra fumo (cigarro, 
fumaça). Mostra que fumaça é algo passageiro, fugaz que não se consegue segurar. 
Professor mostra que Florbela Spanca é do Modernismo português, porém o poema é 
tipicamente romântico. 
Professor lê o 2º poema e indaga aos alunos qual a busca dos parnasianos. Alunos 
respondem que é o objetivismo. 
Professor reflete sobre o pensamento parnasiano. 
Mostra que os tempos verbais na 3ª pessoa mostram a objetividade. Explica o 
descritivismo. Mostra que o poema descreve o anoitecer. Solicitado pelos alunos, 
professor explica o sentido de esbraseia e compara com o pôr-do-sol.  
Reflete sobre a importância da forma para o parnasiano. Mostra que eles buscavam a 
perfeição, a rima rica, a rima rara, o tamanho do verso e, com isso, o tema ficava em 
segundo plano. Exemplifica isso com o poema “Os Sapos” de Manuel Bandeira. 
Professor diz que a chave de ouro ou retoma o primeiro verso ou resume o poema. A 
partir disso, pergunta aos alunos qual a chave de ouro. 
Alunos não conseguem perceber e o professor os leva à compreensão. No poema em 
questão, a chave de ouro retoma o primeiro verso. 
O professor mostra o seu gosto, seu ponto de vista sobre o Parnasianismo. Mostra a 
importância de contextualizar a leitura do poema e também que há a necessidade de 
perceber a visão da época e do poema na época parnasiana. 
Professor relembra a 2ª fase romântica byroniana. Mostra que a doença da época 
(tuberculose) levava os poetas ao delírio e aí os poemas fluíam. Mostra o destaque 
dado à depressão, ao lado mórbido. 
Atualiza esse sentimento comparando com os adolescentes contemporâneos 
chamados de “emos”. 
Solicita leitura da peça “Vestido de Noiva” de Nelson Rodrigues para a aula da 
semana seguinte. 

 

Horário Descrição dos acontecimentos 
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9h10 9ª e 10ª aulas 
Professor corrige o simulado junto com os alunos, tira dúvidas sobre as questões e 
sobre as respostas esperadas. 

 

Horário Descrição dos acontecimentos 

9h10 
 
 
 
 
 
11h10 

11ª e 12ª aulas 
Na biblioteca, alunos assistem a um documentário “Nós que aqui estamos por vós 
esperamos” do canal GNT sobre o século XX (avanços tecnológicos, guerras, 
descobertas, economia etc) 
Ao final do documentário, professor abre espaço para comentários dos alunos e 
perguntas. O professor reflete em conjunto com os alunos sobre as imagens do 
documentário. 
O docente dá uma frase do documentário como tema para a escrita de uma 
dissertação: “Os homens criam as ferramentas, as ferramentas recriam os homens.” 

 

 

Horário Descrição dos acontecimentos 

9h10 às 
11h10 
 
 
 
 

13ª e 14ª aulas 
Professor corrige questões de vestibular referentes à literatura de um “Caderno de 
exercícios” elaborado pela escola como parte de um projeto de ampliação de 
competências. 
Professor aproveita para, quando necessário, tirar dúvidas sobre o momento literário 
abordado na questão. 
Professor lê poemas de Drummond de uma coletânea da biblioteca da escola: “Prece 
do brasileiro” e “A noite dissolve os homens (dedicado a Portinari)”. Após a leitura 
de cada poema, professor solicita comentários sobre a obra. Ele deixa os alunos livres 
para falarem o que quiserem de cada obra. 
Professor volta à correção das questões. 

 

Horário Descrição dos acontecimentos 

9h10 
 
 
 
11h10 

15ª e 16ª aulas 
Alunos assistem a um documentário de aproximadamente 10 minutos sobre 
Diversidade religiosa e direitos humanos. 
Alunos assistem a outro documentário sobre religiões africanas chamado: “Iroco: a 
árvore sagrada” 
Ao final da exibição dos dois documentários, o professor abre um momento para 
comentários, perguntas e debate. 

 

Horário Descrição dos acontecimentos 

9h10 
 
 
 

17ª e 18ª aulas 
Aulas dedicadas à organização da escola, montagem das exposições para 
apresentação, à tarde, das produções do Projeto Malassombro. 
Alunos apresentaram animações, jogos de computador, exposição de fotografia, 
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11h10 cenários, peças de teatro, apresentações de dança, documentário e declamaram 
trechos das falas de Antônio Conselheiro.  
A obra base do projeto em 2009 foi “Os Sertões” de Euclides da Cunha e outras 
leituras complementares que falassem do sertão. 

 

 

 

3.5.1.1 Análise das aulas ER 

 

 

1ª e 2ª aulas 

 

O professor faz, ao longo da primeira aula, um trabalho intersemiótico. Ele analisa em 

conjunto com os alunos diferentes formas de expressão artística barroca, unindo a leitura de 

imagens (pinturas, esculturas) com a leitura de poemas. É importante salientar que essa visão 

de trabalho intersemiótico é defendida pelo LD Português: linguagens, utilizado pelo 

professor. Porém o professor ultrapassa a proposta do LD.  

O docente não dá uma leitura pronta aos alunos, ele vai buscando impressões, leituras, 

posicionamentos e conhecimentos prévios dos discentes para que eles possam ir articulando 

as informações e, assim, construir juntos uma ou várias leituras. É interessante perceber que 

essa dinâmica propicia momentos para que todos falem, porque em algum momento cada um 

tem uma informação ou um conhecimento a juntar como forma de contribuição.  

Os alunos se sentiam à vontade para questionar, para dar sua opinião, pois sabiam que 

seu posicionamento seria aceito, mesmo que não fosse totalmente pertinente, e, assim, o 

professor ia organizando os posicionamentos dos alunos até chegarem, ele e os discentes, a 

uma possível interpretação ou a várias. Ou seja,   
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(...) ler literatura é um ato problemático, sujeito a mudanças individuais, culturais e 
históricas. (...) Estudar literatura é ato problemático, na opinião de Protherough, 
porque a disciplina, por sua própria natureza, se mistura imperceptivelmente a 
outras disciplinas, faltando-lhe consenso sobre seus limites. Estudar literatura é 
diferente de estudar outras matérias acadêmicas, pois a disciplina não se justifica 
através de conexões profissionais e práticas diretas: embora possa produzir 
professores e escritores, o objetivo de seu estudo não é primordialmente 
vocacional. Assim, enquanto outras disciplinas costumam ser apresentadas aos 
alunos de forma essencialmente racional e analítica, o estudo de literatura na 
Inglaterra une o cognitivo e o afetivo, complicando até mesmo a definição de seus 
objetivos (LEAHY-DIOS, 2004, p. 73-74). 

 

O professor busca diferentes visões religiosas dos alunos, conhecimentos de outras 

ciências como a biologia ou a história, que ajudem a entender o que está sendo estudado, 

nesse caso específico, o movimento literário barroco. O docente leva os alunos a ampliarem 

também o vocabulário, a perceberem posicionamentos e, principalmente, a entenderem o que 

os poemas estão dizendo. Dois pontos de suma importância devem ser destacados: o professor 

não se coloca como autoridade no conhecimento e mostra aos alunos que não há uma única 

leitura correta de um poema, há leituras possíveis. 

O docente seguia uma perspectiva temporal, guiando-se pelas escolas literárias, porém 

ele fazia com que as aulas fossem dialogadas, buscando sempre o conhecimento prévio dos 

alunos, as dúvidas surgidas a partir das leituras. Leahy-Dios (2004) mostra que: 

 
Como Scholes afirma, a interpretação do texto literário não é habilidade 
pura, mas uma disciplina profundamente dependente do conhecimento. (p. 
33) A conseqüência desse estado de coisas é o ponto mais marcante, comum 
à maioria dos alunos: o silêncio de suas dúvidas, perguntas, idéias e dilemas 
(p. 207)(grifo da autora). 

 

O professor solicita a resolução de exercícios do LD, que são, em sua maioria, 

questões reflexivas, as quais levam os alunos a compreenderem as várias interpretações 

possíveis de um texto. Porém, o LD também traz questões mais ligadas à forma e à estrutura 

dos poemas. Abaixo seguem dois exemplos do que foi dito. O primeiro mostra questões mais 

estruturais e da compreensão da superfície do texto. 
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Figura 2 

 

Fonte: Português: linguagens, p. 123, volume único. 

 

Já este segundo exemplo mostra uma questão mais reflexiva, que explora a leitura 

mais profunda do texto. 

Figura 3 

 

Fonte: Português: linguagens, p. 123, volume único. 

 

 O professor corrige essa atividade junto com os alunos, aproveitando o 

momento para tirar suas dúvidas e refletir sobre o que está sendo feito. 

Pinheiro (2009) comenta que esse LD há algum tempo era rejeitado por professores 

por acharem os exercícios difíceis. O autor desmistifica isso e aponta que era necessária 
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apenas uma leitura mais detida do texto e um pouco mais de reflexão, atitude pouco comum 

perante a maioria dos LD de literatura. 

 É válido destacar que o professor estava fazendo, durante todo o período da 

observação, uma revisão dos movimentos literários estudados em todo o ensino médio, já que 

o final do 3º ano se aproximava e, com ele viriam exames como ENEM e vestibulares. Essa é 

uma recomendação do Programa de Educação Integral. 

 

3ª e 4ª aulas 

 

 O professor solicita que os alunos leiam o capítulo do LD que trata do Arcadismo. A 

partir das dúvidas apresentadas pelos alunos, o professor vai explicando, mas sempre 

contando com a participação e a indagação dos alunos. Ele busca os conhecimentos prévios, 

uma vez que esse assunto já foi estudado, fala sobre o momento histórico e faz comparações 

com o momento literário anterior, o Barroco. O docente lê poemas representativos do 

Arcadismo, como Liras de Marília de Dirceu, apresentados pelo LD e leva os alunos a 

perceberem as características desse momento literário nos textos. 

 Os alunos também respondem exercícios do LD e respondem com o professor, numa 

dinâmica semelhante à da aula anterior. 

 

5ª e 6ª aulas 

 

A proposta desse tipo de aula é desenvolver o autodidatismo e o poder de organização. 

Essa estrutura de aulas acontece regularmente dentro do horário de aulas dos alunos. Nesse 

dia observado, excepcionalmente, por causa de uma reunião com a equipe do Programa de 

Educação Integral, essas aulas ocorreram no horário das aulas de literatura. 
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Alguns alunos estudam em grupos, outros apenas conversam, mas, pelo que parece, 

para os interessados em estudar, esse tipo de aula é importante para pôr em ordem os estudos 

dos conteúdos ministrados. Percebe-se que há a necessidade de maturidade e interesse dos 

alunos para que o modelo de aula surta o efeito desejado, porém, é necessário incentivar para 

que cada um aprenda a gerenciar seu próprio tempo e obrigações. 

 

7ª e 8ª aulas 

 

 O professor coloca no quadro um poema romântico de Florbela Spanca (“Fumo”), 

autora portuguesa, e um parnasiano de Raimundo Correia (“Anoitecer”) (cf. anexo 3), e 

solicita que os alunos destaquem características românticas e parnasianas dos dois poemas. A 

partir desse material, propõe aos alunos fazer um estudo comparativo dos dois momentos 

literários, destacando temas tratados e características. Os alunos contam com o auxílio do LD 

e de um dicionário para a resolução da atividade. 

 Após isso, o professor indaga aos alunos o que de romântico eles percebem no 

primeiro poema. Os alunos listam características românticas, temas privilegiados nesse 

momento e indagam o professor pelo significado de algumas palavras no poema. O professor 

mostra que, apesar de Florbela Spanca ser do Modernismo português, ela escrevia poemas 

tipicamente românticos. Mostra assim, aos alunos que os momentos literários não são 

estanques, que, mesmo o auge de uma época literária tendo passado, há escritores que 

permanecem produzindo textos com aquelas características.  

 O professor indaga aos alunos sobre características parnasianas no poema, os alunos 

vão mostrando características específicas desse momento e o professor vai tirando as dúvidas, 

explicando características típicas dessa época. O docente compara os dois momentos, mostra 
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seus gostos enquanto leitor e compara o sentimento da segunda fase romântica, byroniana, 

com os dos adolescentes da atualidade, que se autodenominam “emo”. 

 O professor avisa que na aula seguinte farão uma leitura expressiva da peça “Vestido 

de Noiva”, de Nelson Rodrigues, e que eles devem ler o texto antes da aula, para se 

familiarizarem com a história. Porém, na aula seguinte, houve uma formação continuada e o 

professor não deu aula no dia que seria dedicado à literatura. A atividade aconteceu em outro 

momento didático e, como, só soubemos disso depois, não foi possível observá-la. 

 

13ª e 14ª aulas 

 

 Apesar de estar corrigindo questões de vestibulares de anos anteriores, o professor, 

entre as questões, lê para os alunos dois poemas de Drummond (“Prece do brasileiro” e “A 

noite dissolve os homens”) e solicita que os alunos façam comentários sobre o que ouviram.  

O professor solicita que os alunos leiam obras literárias, lê com eles, promove momentos de 

interação para que haja trocas de compreensões, diálogos sobre as obras. Mesmo quando o 

professor simplesmente traz um poema para leitura com o objetivo da fruição, os alunos se 

sentem motivados para comentar suas impressões, para indagar sobre o que não 

compreenderam. Os alunos falam sobre as temáticas abordadas, o estilo de Drummond, entre 

outras coisas. 

 Não se percebe uma posição apática perante o ensino da literatura, nem a falta de 

interação com o assunto ou o autor estudado. Concordamos com Leahy-Dios (2004) quando 

ela diz que 

A democracia cultural só chegará a todas as salas de aula de literatura 
através do acesso amplo às formas de produção de saber e à utilização das 
diferentes teorias críticas, não como receitas sintéticas, mas como 
ferramentas válidas para fortalecer todos os envolvidos. Essa será a real 
contribuição para a aquisição e o desenvolvimento da autoconfiança discente 
no tratamento dos textos literários, dessacralizados e acessíveis a todos, 
permitindo o diálogo amplo, explicando falhas e desenvolvendo perspectivas 
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para o encontro de leituras textuais e contextuais bem-sucedidas. E, acima de 
tudo, representando para os alunos de literatura na escola e possibilidade de 
criar conhecimento teórico, na reflexão sobre a ação de leitura (p. 220). 

 

 

17ª e 18ª aulas 

 

A última aula observada foi dedicada à organização da apresentação do Malassombro, 

que ocorreu à tarde, turno contrário das aulas. Mesmo ocorrendo em outro momento, 

prestigiamos a apresentação dos alunos. 

 Pudemos observar o trabalho de todo um ano dedicado à obra “Os Sertões”, de 

Euclides da Cunha, além de obras complementares que falassem sobre o sertão. Os alunos 

apresentaram suas leituras através de diversas manifestações artísticas, algumas mais 

tecnológicas, como jogos para computador, e outras mais tradicionais, como exposição de 

fotografia, dança e, ainda, outras mais atuais, como o desenho em quadrinhos com traços 

japoneses, mangá, entre outras. Foi possível perceber que os alunos realmente leram e 

entenderam as obras, tanto que conseguiram transpor seu conteúdo para outros meios.  

 

 

3.5.2 EE 

 

Horário Descrição dos acontecimentos 

 
7h50 
 
 
 
 
 
 
 
 

1ª e 2ª aulas 
Professora relembra os alunos do “Encontro Literário” que acontecerá em setembro e 
solicita que eles pensem no que vão apresentar. 
Solicita que um aluno leia o poema “Ode ao burguês”, de Mário de Andrade, presente 
no LD. 
Professora pergunta sobre as dificuldades do exercício feito na aula anterior. Alunos 
dizem que não entenderam as questões. 
Professora vai construindo as significações do poema lido. 
Indaga aos alunos se alguma vanguarda européia, estudadas na aula anterior, tem 
relação com o poema. Alunos não respondem. 
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9h10 

Professora deixa a pergunta para a semana seguinte. 
Solicita que alunos abram o LD no capítulo referente à Semana de Arte Moderna. 
Professora expõe sobre o assunto. 
Professora solicita que alunos leiam em voz alta os poemas “Erro de português” de 
Oswald de Andrade”, “Canto de regresso à pátria” e “Paródia da canção do exílio”, que 
aparecem no LD. 
Professora fala sobre o momento histórico, econômico e social. Destaca a importância 
da história da literatura.  
Professora solicita que alunos olhem as fotos dos idealizadores da Semana de Arte 
Moderna. Alunos se divertem com a foto. 
Alunos observam cartazes da Semana de Arte Moderna presentes no LD. Professora 
leva os alunos a refletirem sobre as diferenças de ortografia entre os cartazes de 1922 e 
ortografia de hoje. 
Professora solicita que alunos observem a tela Abaporu de Tarsila do Amaral presente 
no LD e faz a ponte com as Vanguardas européias. 
Professora lê o texto “Paranóia ou mistificação” de Monteiro Lobato para os alunos e 
explana sobre ele.  
Professora solicita que alunos respondam em sala a atividade do LD. 
Professora explica objetivos do Momento literário. 
Como muitos alunos têm dúvidas, professora explica a 1ª questão. 

 

Horário Descrição dos acontecimentos 

 
7h45 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9h10 

3ª e 4ª aulas 
Professora corrige a atividade sobre a semana de Arte moderna que os alunos ficaram 
terminando na aula anterior. 
Professora leva os alunos a refletirem sobre os enunciados das questões e ressalta a 
importância do aprendizado através dos exercícios e ressalta a importância do ENEM. 
Professora lê texto presente no LD sobre o Futurismo segundo Mário de Andrade. 
Alunos assistem a uma aula em vídeo sobre a 1ª fase do Modernismo. O vídeo fala sobre 
as características e sobre os autores e respectivas obras: Mário de Andrade e Macunaíma; 
Oswald de Andrade e Memórias Sentimentais de João Miramar; Alcântara Machado e 
Brás, Bexiga e Barra Funda. 
Professora reflete com os alunos sobre os autores apresentados no vídeo. Solicita o 
comentário dos alunos. Poucos comentários surgem. 
Professora lê o poema “Vou-me embora pra Pasárgada” de Manuel Bandeira. 
Professora passa para os alunos um vídeo de uma apresentação do poeta Jessier Quirino 
na qual ele declama sua paródia “Vou-me embora pro passado”. 
Professora solicita que, em grupos, alunos apresentem a 1ª fase do Modernismo na aula 
da semana seguinte e pede que seja de forma criativa. 
Professora solicita que alunos respondam, na sala de aula, os exercícios presentes no LD.  
Professora faz o sorteio dos grupos para apresentação dos trabalhos na aula seguinte. 

 

Horário Descrição dos acontecimentos 

 
7h50 
 
 
 
 
 

5ª e 6ª aulas 
Alunos se organizam para a apresentação dos trabalhos em grupo. 
1º grupo – Características da 1ª fase do Modernismo 
Alunos enumeram características da 1ª fase do Modernismo no quadro; leem um poema 
de Vicente de Carvalho (parnasiano) “Cantigas Praianas”; trazem a música Epitáfio 
cantada por titãs e a letra para que os demais colegas acompanhem a música também. 
Baseados na obra “Instantes” de Jorge Luís Borges (moderno), alunos usam explosão de 
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9h10 

uma bexiga e depois a quebra de um celular velho para chocar a sala. 
Buscam fazer com que a turma visualize características modernas na música. Como a 
turma só visualiza uma característica, a equipe enumera as oposições com o 
Parnasianismo e com o Romantismo no que se refere às características e à forma de 
pensar, de ver o mundo. 
Destacam a revolta dos modernistas com os padrões vigentes. Alunos fazem uma relação 
intersemiótica da literatura com a música. Refletem sobre a visão moderna a literatura. 
 
2º grupo – Mário de Andrade 
 
Alunos colocam poema no quadro. Leem texto sobre Mário de Andrade que mostra 
biografia, obras, características e temas de “Paulicéia Desvairada”. Leem o poema 
“Inspiração” escrito no quadro. Falam sobre o livro “Amar – verbo intransitivo”. Alunos 
leem texto muito baixo, apesar de a professora solicitar que leiam mais alto. 
Falam sobre a obra “Macunaíma”. Aluna passa foto de uma montagem para o teatro de 
feita por Antunes Filho. Alunos destacam 13 obras de Mário de Andrade, entre elas 
poemas e prosa (conto e romance). 
Alunos propõem uma atividade: a turma em círculo passa uma bexiga, quando a música 
que está sendo tocada parar, a pessoa que está com a bola, deve estourar a bexiga e 
responder a pergunta que está dentro. Quem acertar, ganha um chocolate. 
Alunos fazem muito barulho, o que dificulta ouvir o que eles dizem. 
As perguntas dentro das bexigas são muito específicas, perguntam sobre datas, 
personagens e enredo de obras que não foram lidas. Dessa forma, alunos “chutam” a 
resposta na tentativa de acertar a questão. 
3º grupo – Oswald de Andrade (alunos não fizeram o trabalho) 
4º grupo – Manuel Bandeira  
Alunos leem pedaços de papel sobre o assunto que vão apresentar sem conseguir refletir 
sobre o que será apresentado e falar com suas próprias palavras. Nessas “falas” destacam 
a biografia, as obras as características do autor e a ligação com a vida pessoal do poeta. 
Alunos propõem jogo com perguntas sobre Manuel Bandeira, usam um dado grande 
feito por eles mesmos com papel e glitter para escolher as perguntas. Barulho dos demais 
é muito grande. Alguns alunos fazem muito barulho, conversam, sorriem sem se integrar 
à atividade. 
Professora estende a aula a fim de concluir as apresentações, uma vez que o professor a 
aula seguinte tinha faltado. 
5º grupo – Alcântara Machado 
Alunos leem anotações para a sala sobre a biografia e as características do autor. 
Propõem uma atividade com duas perguntas: uma perguntando em que se formou o autor 
e a outra, que carreira preferiu seguir. 
Em seguida, colocam no quadro um “jogo da forca” com o objetivo de completar os 
nomes de algumas obras do autor. 
 Professora faz as últimas observações. Ressalta que é necessário se livrar da anotação no 
“papelzinho”. É necessário refletir, pensar, ter interesse e falar com suas próprias 
palavras. Destaca a importância das atividades lúdicas e salienta que há possibilidades de 
fazer diferente. 

 

Horário Descrição dos acontecimentos 

 
7h50 
 
 
 

7ª e 8ª aulas 
Professora solicita que alunos abram o LD no capítulo referente à Segunda geração 
Modernista. 
Professora ressalta a importância de os alunos levarem o LD para as aulas. 
Aluno lê o “Poema de sete faces” de Carlos Drummond de Andrade. 
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Professora destaca os principais autores da 2ª fase (poesia). 
Professora relembra rapidamente a 1ª fase (heróica) a fim de fazer um elo com a 2ª 
geração. 
Professora lê o texto do LD que fala sobre o momento histórico. Indaga os alunos sobre 
o governo Vargas. Faz uma “ponte” com a história com a finalidade de mostrar a 
importância de conhecer o contexto histórico. 
Salienta que o escritor é fruto de um contexto histórico, por isso, a literatura caminha 
lado a lado com a história. 
Alunos não interagem com a professora. Ela solicita que os alunos procurem o professor 
de história e ressalta que eles já estudaram esse assunto. 
Professora continua a explanação. Fala sobre o direito à carteira assinada do Governo 
Vargas; destaca a 2ª Guerra Mundial. Ela mostra ainda que o contexto histórico 
influencia e pode ser visto na pintura, na escultura e na literatura. 
Destaca as características da 2ª fase. Mostra que os autores desse momento utilizavam o 
que era bom de outras épocas (momentos literários). 
Professora leva os alunos a compreenderem o texto do LD. 
Professora mostra que temáticas sociais serão abordadas principalmente na prosa, que 
utilizará as temáticas regionais. 
Explica a poesia intimista e a situação dos pobres em relação à política. Diz que a 
segunda geração será mais calma e que aproveitará o que houve de bom no passado, 
diferentemente da 1ª geração que rejeitava tudo que não fosse novo. 
Professora salienta que os poetas e prosadores não deixam de produzir quando aparece 
um novo momento literário; que não existe, para os escritores, essa divisão estanque de 
períodos literários vista nos LD, ela é feita com a finalidade de facilitar o estudo. 
Professora solicita que os alunos leiam o “Poema de sete faces” de novo, apontem as 
características da 2ª fase presentes nele e depois respondam os exercícios do LD. 

 

Horário Descrição dos acontecimentos 

 
7h45 às 
9h10 

9ª e 10ª aulas 
Professora lista os nomes dos alunos que farão prova de recuperação (gramática/orações 
subordinadas e concordância nominal). Quase toda a turma fará a prova. Os que não 
necessitarão, resolverão questões do ENEM, já que se estava a uma semana do exame. 

  

Horário Descrição dos acontecimentos 

 
7h45 
 
 
 
 
 
 
9h10 

11ª e 12a aulas 
Professora faz anotações no quadro sobre a 2ª geração Modernista. Lista alguns dos 
principais autores da poesia e da prosa. 
Professora faz uma rápida revisão sobre a 2ª geração (poesia). 
Avisa que a 3ª geração modernista será apresentada em grupos, que se apresentarão 
como numa Feira literária, porém só para a sua classe.  
Professora solicita a leitura de um fragmento de São Bernardo de Graciliano Ramos 
presente no LD. Alunos se revezam na leitura. 
A professora lê texto do LD sobre a prosa neo-realista e diz aos alunos a necessidade da 
leitura. 
A professora propõe atividades em dupla com os autores destacados no quadro e algum 
gênero textual. Ela lista algumas possibilidades: palavra cruzada, paródia, caça-palavras, 
acróstico, receita, carta. 
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Horário Descrição dos acontecimentos 

 
7h45 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9h10 

13ª e 14ª aulas 
Professora fala sobre o sorteio das equipes para a apresentação dos trabalhos de 
literatura. 
Professora solicita que alunos leiam o texto do LD sobre a 3ª geração modernista.  
Anota no quadro nomes de alguns dos principais autores da poesia e da prosa da 3ª 
geração. Fala sobre o contexto histórico da época. 
Destaca Getúlio Vargas. 
Lê o texto do LD sobre esse assunto e explica aos alunos. Destaca as características 
dessa época. E salienta que alguns autores contemporâneos ainda estão produzindo. 
Alunos leem fragmentos de textos do LD sobre: Clarice Lispector e a prosa intimista; 
Guimarães Rosa e as obras do autor; João Cabral de Melo Neto e “Morte e Vida 
Severina”. 
Professora fala sobre a adaptação da Globo para “Grande Sertão: Veredas”. Fala sobre 
“Morte e vida Severina” e as temáticas abordadas. Destaca que Chico Buarque musicou 
a obra de João Cabral. 
Professora destaca a necessidade da leitura de literatura para entender as questões 
sociais, políticas etc. 
Lê um fragmento da obra “Morte e vida severina” e reflete sobre o título e o enredo. 
Solicita que os alunos respondam os exercícios do LD. 

 

Horário Descrição dos acontecimentos 

 
7h45 
 
 
 
 
 
 
 
9h10 

15ª e 16ª aulas 
Professora organiza sorteios de trabalhos de literatura contemporânea. Alunos sorteiam 
temáticas ou autores a serem apresentados. 
Professora diz que fará alternativa de atividade porque estava programado que ela iria ao 
médico e por isso, alunos não levaram o LD e vai buscar outro LD. 
Professora coloca um poema de Vinícius de Moraes “Soneto do Maior Amor” e 
atividade sobre o texto.  
Professora solicita que um aluno leia o poema em voz alta.  Ela pergunta se alunos 
entenderam o poema. A professora destaca que é um soneto com 2 quartetos e 2 tercetos.  
Professora lê novamente a 1ª estrofe e tenta levar os alunos à reflexão.  Lê a 2ª estrofe e 
explica, alunos não interagem. Lê a 3ª e a 4ª estrofes e explica. 
A professora explica o exercício, pede que os alunos respondam com suas próprias 
palavras e destaca que a musicalidade de Vinícius é própria da escola Simbolista. 

 

Horário Descrição dos acontecimentos 

 
7h45 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

17ª e 18ª aulas 
Professora convida os alunos a corrigirem o exercício proposto na última aula, a partir de 
um poema de Vinícius de Moraes. 
Professora lê a primeira questão. 
Uma aluna responde, porém a professora diz que a resposta está incompleta. Outra aluna 
responde corretamente. Professora solicita outras respostas, que vão aparecendo, mas 
que diferem apenas na forma de apresentação, o conteúdo é o mesmo. 
A professora mostra recursos para musicalidade como: aliteração e assonância. Ela diz 
que o poema tem aliteração. Alunos ficam em dúvida quanto à aliteração. Professora 
solicita que alunos peguem o LD e procurem a definição de aliteração. 
Solicita exemplos de antíteses e aparecem dois. 
Pede que alunos abram o LD na página solicitada. 
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Solicita uma leitura silenciosa do fragmento de “Grande Sertão: veredas” presente no 
LD. A maioria dos alunos lê. Alguns fazem atividades diversas: copiam atividades, leem 
outras coisas e tentam conversar.  
Professora lê para a turma o resumo da obra. Destaca que o português é mais antigo. 
Explica o que é um monólogo. Professora solicita leitura a leitura em voz alta dos 
fragmentos apresentados no LD. Professora começa a ler e uma aluna continua a leitura. 
Com a palavra “adonde” a professora mostra aos alunos que a língua varia e que às vezes 
as pessoas riem de outras, que falam de forma diferente, porém não sabem que se trata 
de uma variação da palavra. 
Aluno continua a leitura do 2º fragmento no LD. Aluna lê o 3º fragmento.  
Professora destaca que “Grande Sertão: veredas” é um clássico e que ela lamenta a falta 
de interesse dos alunos em ler a literatura brasileira. Destaca que a dificuldade de escrita 
deles é proveniente da falta de leitura. 
Professora lê as questões dos exercícios com o objetivo de ajudá-los a compreender o 
que é solicitado em cada questão. 
Ela lê uma crítica de Beth Brait presente no LD sobre a obra em questão. Solicita que os 
alunos respondam as questões no caderno. Alunos conversam, demonstrando pouco 
interesse pela atividade. 

 

Horário Descrição dos acontecimentos 

 
 
7h45 
8h10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9h10 

19ª e 20ª aulas 
Primeiro grupo se prepara para a apresentação. Uma aluna escreve um poema no quadro 
“A ponto de partir” de Ana Cristina César. 
1º grupo – Literatura marginal: poesia 
Destacam o conceito, características, influências, libertação pela poesia de 1960, falam 
também sobre a ditadura. 
Alunas leem o material a ser apresentado. Professora solicita que alunas falem com suas 
palavras o que entenderam. Elas trazem um vídeo para a sala, porém não se consegue 
ouvir. A professora solicita que passem o material para um DVD para mostrar na sexta-
feira. 
Professora pergunta o porquê da poesia se chamada de marginal. Alunas não sabem 
responder. Professora explica 
2º grupo – Poetas da poesia social 
O grupo fez a pesquisa errada. Trouxeram pesquisa de poetas da poesia social 
(Romantismo). Professora solicita que refaçam a pesquisa e apresentem na sexta-feira 
seguinte. 
3º grupo – Poesia concreta 
Alunos falam sobre o Concretismo, destacam as características, a poesia práxis, a poesia 
social e o Tropicalismo. 
Alunos trazem um vídeo com exemplos de poemas concretos. Poemas: “Velocidade”, 
“Pêndulo”, “Nasce morre”, “Circunferência” e “Desesperança”. 

 

Horário Descrição dos acontecimentos 

 
 
7h40 
 
 
 
 

21ª e 22ª aulas 
No auditório, alunos continuam apresentação dos trabalhos de literatura. 
Grupo que se apresentou na quarta-feira traz o vídeo sobre a poesia marginal. 
4º grupo – Grandes nomes da poesia concreta 
Alunos destacam poetas: Haroldo de Campos, Décio Pignatari e Augusto de Campos; 
Obras; Autores do Neoconcretismo: Amílcar de Campos, Ferreira Gullar, Franz Josef, 
Weissmann. Lygia Clark; e destacam a biografia de : Décio Pignatari e o poema “Coca 
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cola”; Augusto de Campos e o poema “Amor” e Haroldo de Campos. 
5º grupo – Grandes nomes da poesia marginal 
Os alunos destacam os autores: Ana Cristina César, sua biografia, e o poema “A ponto 
de partir”; Paulo Leminski, sua biografia e o poema “Poesia 1970”; Ricardo de Carvalho 
Duarte (Chacal) e o poema “Poeta”; Cacaso (Antônio Carlos Ferreira de Brito) e o 
poema “Descartes”; Francisco Soares Alvim Neto (Chico Alvim) e o poema “Um 
homem”. 
6º grupo – Poesia social do Modernismo  
Alunos apresentam o contexto histórico, características, trazem o poema “Não há vagas” 
de Ferreira Gullar e apresentam um vídeo de Célia Jardim “Faça melhor” de 2008. 
Professora faz uma avaliação das apresentações dos trabalhos e recolhe o trabalho escrito 
dos grupos. 

 

 

3.5.2.1 Análise das aulas EE 

 

1ª e 2ª aulas 

 

  

A professora tenta associar o que os alunos aprenderam nas aulas anteriores sobre 

vanguardas européias com a Semana de Arte Moderna, mas os alunos não interagem. O 

silêncio é algo constante nesses momentos. Leahy-Dios (2004) salienta que 

 

O que professores descrevem como “apatia” discente seria na verdade uma 
combinação de fatores, como a externalização  da insegurança e a 
internalização de incompetência  para lidar com o texto literário, em 
conseqüência de sua atuação como aprendizes passivos (p. 143-144). 

 

Com isso, a professora lê fielmente o capítulo do LD sobre a Semana de Arte Moderna 

e vai explicando o contexto histórico e econômico e as características daquele momento. Pede 

que um aluno leia os três poemas presente no LD (“Erro de português”, “Canto de regresso à 

pátria” e “Pronominais”, todos de Oswald de Andrade) explica o que o texto quer dizer, não 

mostra que essa é uma possibilidade de leitura. A docente vai utilizando as fotografias, as 

telas, os cartazes dos festivais e trechos de notícias saídas em jornais da época que o LD traz, 
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fazendo com que os alunos percebam características do movimento. A maior parte da aula é 

expositiva e seguindo o que o LD propõe. 

O debate sobre alguma temática, sobre um poema ou uma obra, ou mesmo discussão 

sobre aspectos do movimento literário estudado era algo praticamente inexistente. A aula era 

quase que sempre monológica.  

 
 
A transmissão do conhecimento, diz Freire, mata o conhecimento; a 
educação não pode ser outra coisa que comunicação e diálogo, o “encontro 
de sujeitos em diálogo à procura do significado do objeto do saber e do 
pensar” (Educação como prática de liberdade, p. 137-8). O saber começa 
com a consciência de saber pouco, de reconhecer o constante criar e recriar o 
conhecimento. O que professores viam como ausência de hábitos de leitura e 
de conhecimento literário prévio, para Freire, é a falta de fé no povo, aliada à 
afirmação errônea da absoluta ignorância dos outros, dos alunos. Ao fazê-lo, 
os professores praticam a “alienação da ignorância”, sempre presente nos 
alunos e nunca neles mesmos. Professores com tais características não estão 
prontos ao diálogo, que consideram desperdício de tempo (LEAHY-DIOS, 
2004, p. 168). 

 

 

 

3ª e 4ª aulas 

 

 

A professora corrige a atividade do LD que os alunos ficaram terminando na última 

aula. Atividade essa com questões, em sua maioria, retiradas de vestibulares do país e do 

ENEM. Poucas questões são de perguntas e respostas, mesmo essas não exploram o texto 

literário, dão ênfase às características do movimento e aspectos históricos, políticos ou 

geográficos. Seguem alguns exemplos dos dois tipos, respectivamente: 
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Figura 4 

 

 

Figura 5 

 

 

                                                     Figura 6 

 

Fonte: Novas palavras: português, p. 51-52, volume 3. 
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Percebe-se que, apesar da primeira questão ser feita a partir de um texto, as questões 

se referem apenas à estrutura do poema ou a uma leitura superficial do texto sem a 

necessidade de uma maior reflexão ou uma leitura mais profunda do poema. Já o segundo 

exemplo, apesar de também contar com um texto literário, demanda conhecimentos acerca da 

história do movimento literário e suas características, o fragmento literário é apenas 

ilustrativo. 

 Os alunos se queixam das questões do LD, dizem não compreender o que é solicitado.  

A docente tenta fazer os alunos compreenderem o que os enunciados das questões solicitam e 

destaca a importância de compreender o enunciado das questões, ressaltando o estilo 

avaliativo do ENEM. 

Ela expõe um vídeo intitulado “Vestibular digital” que fala sobre a primeira fase do 

Modernismo, suas características e alguns autores de destaque. Após o vídeo, ela solicita os 

comentários dos alunos, porém, infelizmente, poucos participam. Leahy-Dios (2004) mostra 

que esse comportamento dos alunos é um exemplo “do que Freire chamou a “cultura do 

silêncio”, ou seja, a recusa em falar na presença do opressor como forma de defesa ou 

resistência (p. 212)” A autora destaca que esse comportamento tende a desaparecer nas salas 

de literatura que tenham como objetivo a democracia das sociedades e das culturas. 

Após isso, a docente lê o poema “Vou-me embora pra Pasárgada”, de Manuel 

Bandeira, e passa uma apresentação em vídeo do poema “Vou-me embora pro passado”, do 

poeta Jessier Quirino, uma clara analogia com o poema de Bandeira. No final, a professora 

faz uma comparação entre as duas obras, destacando as semelhanças de temáticas e as 

diferenças de estilo e de época.  

A docente solicita que os alunos respondam os exercícios presentes no LD e sorteia 

autores da segunda fase moderna para serem apresentados em forma de seminário, porém de 

forma criativa, na aula seguinte. A divisão dos conteúdos é feita da seguinte forma: 
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características da 1ª fase do Modernismo, Oswald de Andrade, Manuel Bandeira, Alcântara 

Machado e Mário de Andrade.  

 

 

5ª e 6ª aulas 

  

 

Os alunos apresentam seus trabalhos sobre as características e autores da primeira fase 

do Modernismo. Apenas um grupo mostra que realmente leu o material pesquisado e 

entendeu. Esse grupo expõe sobre as características desse momento, traz música, destaca os 

elementos modernos na música, entre outras coisas. Os demais alunos leem pedaços de papel 

com trechos que falam sobre a vida e a obra do autor a ser apresentado, porém não conseguem 

expor com suas palavras e nem demonstram que compreenderam o que foi pesquisado. 

Essa prática dos alunos, da leitura do “papelzinho”, faz parecer que apenas alguns 

componentes do grupo pesquisaram e que os demais só têm contato com o que será lido no 

momento da apresentação. Eles não têm familiaridade com o texto lido nem com a letra da 

pessoa que fez as anotações. 

Todos os grupos trazem atividades lúdicas, porém, a maioria delas é mal elaborada, 

com questões que solicitavam conhecimentos de obras que ninguém tinha lido ou eram 

atividades que não acrescentavam nenhum conhecimento, uma vez que o comando da 

atividade não foi muito específico. Muitos alunos conversavam, brincavam ou faziam 

qualquer outra coisa que não fosse interagir na com a aula, demonstrando, assim, o pouco 

interesse que aquelas atividades provocavam. 
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7ª e 8ª aulas 

 

 

 A professora dá uma aula expositiva sobre a segunda fase do modernismo. Ela fala 

sobre o momento histórico, social e econômico da época, destaca a importância da história 

para a literatura, fala sobre as características do movimento e mostra aos alunos que não 

existe a divisão estanque entre movimentos literários que os LD mostram. Ela repete um 

modelo de aula sem interação com os alunos, repetido em diversos momentos da observação. 

A aula foi quase totalmente explicativa, com base na Teoria da literatura e seguindo quase 

fielmente os textos e preceitos do LD. 

 

 

11ª e 12ª aulas 

 

 

A professora faz uma revisão da aula anterior (2ª fase moderna – poesia), e explana 

sobre a 2ª fase moderna - prosa. Após isso, a docente lê com os alunos fragmentos de “São 

Bernardo”, de Graciliano Ramos. A professora solicita os comentários dos alunos, porém eles 

não participam. A professora explica características da obra e solicita que os alunos escolham 

um dos autores listados no quadro e criem uma atividade com algum gênero textual. Ela dá 

exemplos de possibilidades: palavra cruzada, paródia, caça-palavras, acróstico, receita, carta. 

A maioria dos alunos se empenha em fazer, porém eles têm muitas dúvidas, já que o comando 

da atividade novamente não é muito claro e trata-se de uma atividade sem muito propósito 

para a formação do leitor literário. Percebe-se que a professora tenta desenvolver atividades 
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mais interessantes, que chamem a atenção dos alunos, porém, como não há muito 

embasamento teórico, esse passa a ser um caminho trilhado pela intuição. 

 

 

13ª e 14ª aulas 

 

 

A docente explana sobre a 3ª geração modernista - prosa. Destaca características e lê 

com os alunos fragmentos de obras presentes no LD. Compara as obras com as adaptações 

que a Rede Globo de Televisão fez. Ela aproveita a leitura dos fragmentos e conta o enredo 

das obras, fala de suas motivações e reflete sobre os títulos, mas sem a participação dos 

alunos.  

Algo constante na fala professora era da necessidade dos alunos lerem e que a falta da 

leitura acarretava, segundo ela, nos problemas de produção textual e de compreensão do que 

se lê dos alunos. Porém nada era feito para que despertar o interesse dos alunos pela leitura.  

Leahy-Dios (2004) diz que, 

 
Na busca de conhecimento específico, a educação literária no Brasil visa a 
sujeitos dóceis e passivos, cuja curiosidade instintiva é negada para que 
desapareça gradualmente das salas de aula. Os programas negam a procura, a 
invenção e a reinvenção (p. 173). 
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15ª e 16ª aulas 

 

 

 A docente faz o sorteio das temáticas a serem apresentadas em forma de seminário nas 

aulas seguintes. Como os alunos não trouxeram o LD, a professora coloca o poema “Soneto 

do Maior Amor” de Vinícius de Moraes no quadro (cf. nos anexos) e questões sobre esse 

texto mais relativas à forma do poema, a recursos estilísticos e a uma interpretação superficial 

do texto, tudo retirado de outro LD.  Ela lê o poema para os alunos e faz perguntas sobre a 

temática abordada e sobre a estrutura de um soneto. Os alunos interagem muito pouco. Após 

isso, ela solicita que eles respondam a atividade. Apresentamos a seguir, as cinco questões 

propostas pela professora. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 Como é possível perceber, trata-se de questões referentes, em sua maioria, à parte 

formal do poema ou à temática abordada. Porém, deixa-se de lado uma leitura mais profunda 

do texto, a busca de possíveis interpretações de acordo com os conteúdos prévios trazidos 

pelo leitor, passando assim, de uma leitura mais superficial para uma mais profunda do texto. 

Percebe-se essa leitura na superfície do texto, quando são perguntadas as passagens do poema 

1. O que o eu-lírico leva em consideração para definir o seu amor como amor estranho? 
Exemplifique. 

2. Que estrofe contém a idéia de que a graça do amor é a conquista e de que é melhor arriscar-
se no amor do que levar uma vida inteira sem graça? Justifique destacando as expressões 
que opõem uma possibilidade à outra. 

3. O poema lírico deve ser rico em musicalidade. Que recurso sonoro se destaca na terceira 
estrofe desse soneto? 

4. Identifique o verso que o eu-lírico declara amar além da pessoa amada, o próprio 
sentimento de amar. 

5. Destaque do poema exemplos de antíteses. 
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que respondem às questões, como, por exemplo: “Que estrofe contém a idéia...”, “Identifique 

o verso que o eu-lírico...”. É possível observar também que se dá muita ênfase às figuras de 

linguagem, como, por exemplo: “Que recurso sonoro se destaca na terceira estrofe desse 

soneto?”, “Destaque do poema exemplos de antíteses.” 

Confirma-se com esses exemplos o que Vilar (2004) já havia dito. Ela salienta que 

essa visão da literatura restrita ao âmbito da conotação e denotação é uma visão reducionista 

da literatura. 

 

 

17ª e 18ª aulas 

 

 

 A professora corrige a atividade da aula anterior juntamente com os alunos, levando-

os a refletir sobre os enunciados. Após essa atividade, a professora solicita a leitura silenciosa 

de fragmentos de “Grande Sertão: veredas” de Guimarães Rosa. Após isso, a professora e os 

alunos se revezam na leitura em voz altas dos fragmentos. A docente lê um resumo da obra 

em questão para os alunos e explana sobre as temáticas abordadas e a linguagem utilizada por 

Guimarães Rosa, entre outras coisas, porém não leva os alunos a refletirem sobre o texto 

literário. Os alunos pouco interagem, apenas escutam. 

Essa dinâmica de aulas expositivas - dando ênfase à história da literatura, biografia e 

características de autores, e com poucas leituras de textos literários, em sua maioria através de 

fragmentos – era intercalada com seminários apresentados pelos alunos. Esses seminários 

eram solicitados pela professora com o intuito de fazer os alunos participarem mais das aulas 

e aprenderem os conteúdos, pois segundo ela, só assim, via-se um pouco mais de empenho 

dos alunos.  
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19ª, 20ª, 21ª e 22ª aulas 

 

 

Nessas aulas, os alunos apresentam seminários sobre a 3ª geração moderna. Destacam 

a literatura marginal, a literatura concreta e os autores mais significativos desses momentos 

literários. A maioria dos alunos lê trechos de textos para a turma sem refletir sobre o conteúdo 

pesquisado. O mesmo grupo que se destacou nos seminários passados também tem destaque 

nas apresentações desse momento. Eles trazem poesias concretas em movimento encontradas 

na internet e refletem sobre essas obras. A professora, ao final dos dois dias de apresentação, 

faz uma avaliação das apresentações e mostra a necessidade de os alunos exporem o conteúdo 

pesquisado com suas palavras. Nesse momento, ela recolhe o trabalho escrito, que não teve 

um comando claro do que deveria ser privilegiado.  

 Leahy-Dios (2001) mostra que 

 
Aprender é direito e dever. Seminários e debates ajudam aprofundar as 
leituras críticas, sem servir de “descanso” para o professor na preparação de 
aulas. Pelo contrário, há que se ampliar o conhecimento das fontes de 
informação teórica para complementar e intervir sempre que necessário. 
Trabalhos escritos e provas de verificação formal do conhecimento 
construído são fundamentais para a síntese da experiência lida, debatida, 
aprendida, vivida: teoria-prática, ensino-aprendizagem, docência-pesquisa 
(p. 36). 

 

Porém, seminários que não promovem a reflexão sobre leituras, que não têm um 

comando claro de organização, que não acrescentam em nada os alunos, estes, servem, sim, 

como descanso para o professor e como uma forma menos “trabalhosa” de avaliação. 
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3.6 Triangulação dos dados: um contraponto entre entrevista, documentos e observações 

 

 

O professor da ER usava um LD escolhido por ele; seguia as diretrizes apresentadas 

pelos documentos oficiais; e dizia claramente que não tinha muito conhecimento teórico sobre 

metodologias de ensino de literatura, e mesmo assim, o docente fazia um trabalho que 

motivava os alunos a ler, a refletir, a discutir as temáticas apresentadas e levar o que foi 

compreendido não apenas para uma avaliação e sim para a vida.   

O LD era utilizado, porém não era um guia das aulas, o docente o utilizava como mais 

uma ferramenta para o ensino. Do manual, ele utilizava o que acha mais pertinente à sua 

prática, apesar de o livro ter sido escolhido por ele e ser um dos mais bem avaliados pelo 

PNLEM. 

Não há dúvida de que os conteúdos da educação literária são comprometidos 
com a reprodução cultural. A educação literária bem representa os 
paradigmas das representações e relações sociais. Assim sendo, a ausência 
de teorias explícitas é significativa, em termos socioculturais, 
comprometendo a comunicação literário-pedagógica, bem como a aparente 
simplificação metodológica em prática nas salas de aula de literatura. (...) é 
necessário entender as formas que assume o processo de educar através da 
literatura nas sociedades em que se insere  (LEAHY-DIOS, 2004, p. 117). 

 
 

Apesar de sua prática ser exitosa, o professor dizia não estar satisfeito com a formação 

do leitor de literatura pela escola. Ela disse literalmente na entrevista, que a escola com a 

estrutura que tem; trabalhando o saber como algo fragmentado; e tendo como meta final um 

exame vestibular, não formava leitores para a vida, formava leitores para concursos.  

É importante destacar que a atitude do professor enquanto leitor levava a sua prática 

docente a ser mais significativa, pois ele conseguia motivar a leitura dos alunos mesmo sem 

uma metodologia clara, mostrando o seu próprio prazer no ato de ler, suas interpretações e sua 

atitude receptiva no que diz respeito às leituras feitas pelos alunos e a abertura ao intercâmbio 
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de ideias. Acreditamos, com base nos achados desta pesquisa, que o professor da ER está 

mais próximo de preencher a grande lacuna das aulas de literatura, isto é, “(...) a lacuna maior 

a ser preenchida nas aulas de literatura seria a descoberta de possibilidades através do 

exercício de capacidades críticas na leitura literária” (LEAHY-DIOS, 2004, p. XXXIII). 

 Leahy-Dios (op. cit.) defende que os alunos só desenvolverão a clareza de suas ideias, 

referentes ao texto literário, quando deixarem de sustentar crenças de outras pessoas como 

suas. Ou seja,  

Somente recusando-se a sustentar crenças alheias como suas, em direção a 
modos alternativos de pensar e agir, é que os alunos irão desenvolver sua 
própria clareza de percepção, crenças, valores e ideologias político-
pedagógicas no estudo de literatura. Esse é o caminho para ultrapassar 
conceitos teóricos estabelecidos, na competência de engajar eles mesmos em 
questionamentos sobre teorias. O objetivo desse exercício, através da 
interrogação de textos literários e sociais, é incitar a insubordinação crítica, 
deixando que diferenças sociais, culturais e individuais possam emergir, ao 
mesmo tempo oferecendo um “espaço possível”, no qual a responsabilidade 
intelectual seja chamada a esclarecer continuamente questões de consciência, 
desejo, self, e identidade social (GIROUX, p. 117 apud LEAHY-DIOS, 
2004, p. 223). 
 
 

Percebe-se que, como já pontuava Beserra (2006), um docente que tenha mais 

conhecimento de textos literários terá mais capacidade de propor atividades mais 

significativas. Isso é claramente perceptível na prática do professor da ER, que mesmo com as 

demandas, a estrutura e as necessidades da escola, que se apresentam na necessidade da 

utilização do LD; na a fragmentação do saber; na necessidade de adequação às normas 

oficiais; e com o exame vestibular sendo visto como finalidade do aprendizado, é possível 

desenvolver uma prática que privilegie a leitura do texto literário, a reflexão e o debate de 

ideias. Mesmo que não seja “a prática perfeita”, se é que práticas perfeitas existem, ela reflete 

uma tentativa de formar leitores e críticos num caminho bem sucedido de mudança. 

A docente da EE, por sua vez, se queixava muito por os seus alunos não serem 

leitores, porém as metodologias utilizadas por ela não propiciavam a construção desse leitor, 

pelo contrário afastavam o aluno do texto.  



 
 

 

201 

 
 

 

 

Enquanto muitos professores culpavam o sistema, o Estado, os legisladores, 
o cânone e, não raro, os próprios alunos, poucos profissionais procuravam 
olhar criticamente para sua formação, sua competência literário-pedagógica 
e seu papel político como educadores de gerações de brasileiros. As práticas 
mais constantes encontradas nas salas de aula visitadas se fundamentavam 
em estratégias de amor ou silêncio, ambas poderosas formas de controle, 
substituindo o saber pelo afeto ou impedindo o “perguntar” (LEAHY-DIOS, 
2004, p. 159). 
 
 

Esse distanciamento dos alunos era percebido tanto na falta de interação com a aula 

quanto na inquietude diante de todo aquele conteúdo visto pelos discentes como quase sem 

função, apenas o vestibular e o ENEM, mas não era vista como uma habilidade ou um gosto, 

um senso crítico a ser desenvolvido para a vida. Leahy-Dios (2001) aponta que 

“tradicionalmente, o estudo de literatura dirigido para exames vestibulares não se pauta por 

uma contribuição à reflexão crítica” (p. 50).  

Leahy-Dios (2004) aponta que  

Apesar de o programa básico de escolas de ensino médio ser determinado 
pelos legisladores estaduais dos assuntos educacionais, sua validação é 
confirmada pelas principais autoridades universitárias. São elas que, à época 
das inscrições para os exames vestibulares, publicam as listas de conteúdos, 
cujo conhecimento é considerado fundamental para o aluno passar e se 
tornar universitário. Com discretas variações, todas reforçavam o paradigma 
positivista implantado na virada do século vinte pelos militares republicanos, 
apoiado no estudo da história literária.  (p. 154) 
 
 

A maioria dos alunos deixava transparecer o tédio diante daquelas aulas por não verem 

função naquele aprendizado, apesar de terem uma relação harmoniosa com a professora. 

Leahy-Dios (2004) mostra 

 
Os programas de literatura propostos para o ingresso na maioria das 
universidades públicas estão fundamentados na historiada literatura 
brasileira, e apenas em circunstâncias excepcionais recomenda-se o estudo 
de textos escritos por mulheres, ou de literatura local: numa pesquisa 
incluindo vinte e cinco programas federais, apenas a UFBA incluía literatura 
da mulher em sua programação, e sete outras instituições admitiam o estudo 
de literaturas locais (p. 36). 

 



 
 

 

202 

 
 

 

As aulas da professora da EE refletem a falta de metodologias advindas de uma 

formação em Letras com um currículo deficiente no que se refere ao ensino de literatura. A 

entrevista deixou transparecer a boa vontade da professora, seu desejo por formar um leitor 

literário, por tentar promover atividades diferenciadas, porém o pouco embasamento teórico 

dificultou o processo de formação do leitor de literatura. Com pouca metodologia para o 

ensino de literatura, a professora se apega ao LD e conduz a aula a partir do trajeto traçado 

pelo manual, e segue a perspectiva temporal com base na história da literatura apresentada 

pelos documentos oficiais. 

 

Com a proposta explícita de facilitar o trabalho dos professores, o livro 
didático prepara aulas, cursos, disciplinas, restringindo a criatividade 
docente e o domínio do conhecimento teórico. Por outro lado, contribui para 
que alunos sejam menos dependentes da palavra do professor, em sua luta 
por sucesso acadêmico. Entretanto, como fonte única de informação factual 
e de saber literário, enfraquece interesses e limites investigativos, 
bloqueando a curiosidade intelectual (LEAHY-DIOS, 2004, p. 69). 

  

Acreditamos assim como Leahy-Dios (2004), que a conscientização dos futuros 

professores de literatura é necessária para que eles assumam seu compromisso em contribuir 

para uma sociedade menos desigual. Para isso, os docentes precisam ser politicamente 

conscientes de sua prática. 

  

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

203 

 
 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

  

 

A nossa análise nos permitiu confirmar quase todas as hipóteses inicialmente 

levantadas; porém, mesmo que tenhamos encontrando o que já era esperado, a pesquisa nos 

proporcionou achados muito relevantes. 

 O que se pôde perceber, confirmando uma das hipóteses, é que um professor que seja 

um leitor de literatura assíduo vai formar melhor outros leitores de literatura. Leahy-Dios 

(2004) diz que  

A mediação da aprendizagem (Freire) no ensino descentralizado requer que 
o professor se torne eternamente um aluno, eternamente aprendendo. Bodgan 
chama a isso de “pedagogia do desconhecível”, e explica que isso em nada 
desvaloriza o saber: nesse contexto, a resistência dos alunos a aprender se 
torna talvez um dos melhores instrumentos de ensino que temos (p. 197). 

 

   A hipótese de que na ER seria desenvolvido um trabalho diferenciado com a literatura 

não foi confirmada em sua totalidade, uma vez que a referida escola não apresenta mais 

subsídios para o ensino da leitura literária do que outras escolas da rede estadual de ensino de 

Pernambuco. A escola pesquisada, inclusive, tem uma biblioteca carente de obras literárias, se 

comparada a outras escolas da mesma rede. E também não conta com nenhum programa ou 

atividades diferenciadas para o ensino de literatura. Percebe-se que o grande diferencial vem 

do professor, da forma como ele conduz o ensino da literatura.  

Foi possível notar também que os professores investigados, tanto o da ER quanto a da 

EE, carecem de metodologias específicas para o ensino da literatura, lacuna esta deixada pela 

formação universitária e que perdura, a despeito das formações continuadas e de cursos de 

especialização. Ao que parece, o ensino da leitura literária e, principalmente, a formação do 

leitor de literatura continuam em segundo plano.  
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Como nos mostra Leahy-Dios (2001), “alunos de Letras, via de regra, leem menos do 

que deveriam, escrevem menos do que precisam e não conhecem profundamente as formas de 

realização da língua nem a variedade da produção literária brasileira” (p. 20). 

Notou-se que o professores agem muito pela intuição e a partir da proposta 

apresentada pelo LD. Um grande diferencial observado é que, mesmo trilhando, na maioria 

das vezes, o caminho da intuição, o professor que é um leitor de literatura vai conduzir melhor 

essa formação do aluno, vai encontrar formas de mobilizar esse estudante, diferentemente 

daquele docente que não é um leitor assíduo. 

 Um grande problema percebido é a ênfase dada à história da literatura, em detrimento 

da leitura das obras; verificamos também que, quando a leitura literária ocorre, é por meio de 

fragmentos de textos presentes no LD. Essa é uma característica marcante dos LD, mesmo os 

que são mais bem conceituados pelo PNLEM. 

 Percebe-se também que uma escola que vê o aprendizado enquanto algo fragmentário 

restrito a cada disciplina; que não valoriza a leitura da literatura na escola; que vê a leitura 

como perda de tempo e, ainda, que conduz o ensino com o foco nos vestibulares, nos 

concursos e no ENEM não conseguirá formar um leitor crítico de literatura. Como nos mostra 

Leahy-Dios (2004), 

 
Não há ação dialógica visível entre professores nas escolas, entre alunos, 
legisladores educacionais, professores universitários e acadêmicos, cuja meta 
seja a reconsideração do papel de um programa de literatura de base 
histórica. Contudo, tal discussão seria essencial para a configuração de 
estados democráticos (p. 175). 

  

 Outros achados importantes, que extrapolam as hipóteses da pesquisa foram 

observados. Inseridos no cotidiano da sala de aula, enquanto observadores da prática 

pedagógica, pudemos atentar para vários aspectos, tais como: as sutilezas do fazer 

pedagógico; as formas  peculiares de condução das aulas; os sinais do leitor crítico que há em 

cada professor observado; os encaminhamentos de aula possibilitados pelo saber que provém 
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da experiência, mas que, sem o aporte da teoria, não é suficiente em si mesmo. Tudo isso foi 

muito importante e nos gerou novas reflexões, uma vez que a inserção na prática docente de 

outrem nos faz refletir sobre os porquês da nossa própria prática pedagógica e perceber 

atitudes e posicionamentos que já se “naturalizaram”. 

 Perceber o diálogo que o professor estabelece com a literatura e as concepções que 

estão subjacentes à sua prática, mesmo que ele aja de forma intuitiva, é de grande importância 

para entender muitos dos encaminhamentos dados pelo docente à sua prática. É importante 

também observar que o contato contínuo do docente com a leitura da literatura permite aulas 

melhores, uma vez que o professor tem uma história de leitor que lhe possibilita trazer textos 

e atividades diferentes dos apresentados no livro didático para o seu aluno. Isso faz com que o 

professor tenha mais liberdade de conduzir o seu trabalho e permite que a aula possa ser 

realmente de literatura, com leitura de textos literários e debate sobre as temáticas abordadas 

nas obras e sobre a estrutura das obras lidas. Torna-se possível, através dessa condução de 

aula e das leituras de obras literárias por parte do professor, explorar a intertextualidade de 

obras literárias, atentando para estilos semelhantes entre autores, algo difícil para um 

professor de literatura que não é leitor de literatura.  

Percebe-se também a importância do contato do professor não só com a teoria da 

literatura, mas também – e o que é mais relevante – com a crítica literária, que dará subsídios 

para a análise das obras junto aos alunos. Com o aporte da crítica literária, entra-se em contato 

com diferentes análises e leituras possíveis da obra em estudo.  

O contato com pesquisas científicas recentes, tanto no que diz respeito a textos 

literários e autores, quanto com relação ao fazer pedagógico e à metodologia do ensino, é de 

suma importância para que o docente conduza seu trabalho em consonância com as diretrizes 

teóricas e documentais vigentes. 
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 Infelizmente, entraves existentes no trabalho dos docentes como: baixos salários, horas 

excessivas de trabalho, tempo pedagógico escasso para planejamento e constante leitura e 

atualização, entre outros, empobrecem e dificultam o trabalho do professor. 

 Percebemos também claramente a necessidade de uma formação inicial e também de 

formações continuadas que privilegiem a formação do leitor literário. Os professores mostram 

claramente a necessidade de aprender sobre metodologia para bem conduzir o ensino de 

literatura.  

Ao que parece, a academia não tem favorecido a transposição didática de 

conhecimentos teóricos sobre autores e obras nos anos iniciais da formação docente. Percebe-

se a necessidade gritante de o professor de literatura ter o seu leitor interior despertado e 

“cobrado” desde a sua formação universitária. É preocupante constatar que há professores de 

literatura que não são leitores assíduos, porém isso ocorre comumente. Consideramos 

contraditório que professores queiram cobrar uma atitude leitora de seus alunos, quando, no 

entanto, eles próprios não a têm e não conseguem despertá-la nos estudantes.  Dentro dessa 

realidade, utiliza-se o livro didático como um manual a ser seguido; aulas que enfatizam a 

história da literatura e nas quais se utilizam trechos de textos literários constituem o caminho 

trilhado há muito tempo com “segurança” pelo docente.  

 Após as reflexões aqui feitas, apresentamos alguns questionamentos que surgiram a 

partir da pesquisa e que podem motivar pesquisas futuras: uma formação inicial no curso de 

Letras com foco no ensino de literatura levaria os professores a formar leitores? Uma 

reformulação nos currículos dos cursos de letras que trouxesse maior ênfase às metodologias 

de ensino de literatura formaria professores mais capacitados para a formação do leitor 

literário, através de práticas docentes mais significativas? 

 Para finalizar estas considerações, fazemos nossas as palavras de Petit (2008) sobre a 

função do professor perante o ensino de literatura. 
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Se, em certo sentido, existe uma contradição irremediável entre o ensino da 
literatura na escola e a leitura que fazemos por conta própria, ao menos cabe 
aos professores fazer com que os alunos tenham uma maior familiaridade, 
que sintam mais confiança ao se aproximarem de textos escritos. Fazer com 
que sintam sua diversidade, sugerir-lhes a idéia de que, entre todos esses 
textos escritos – de hoje ou de ontem, daqui ou de outro lugar – haverá 
certamente alguns que dirão algo de muito particular a eles (p. 177- 178). 
 
 

Ou seja, há a necessidade de os professores de literatura serem leitores vorazes e 

críticos para, assim, poderem passar todo esse prazer proporcionado pela leitura de literatura; 

e há também a necessidade de se dar voz aos alunos, para que eles possam construir suas 

próprias significações. 
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Anexo 1 - ENTREVISTA SEMIESTRUTURADA  
 
 

1. Fale um pouco sobre leitura e literatura. 

2. Agora, fale sobre o leitor de literatura. 

3. Você acha que a escola participa da formação desse tipo de leitor? Fale um pouco 

sobre isso. 

4. Fale sobre o leitor de literatura e o leitor de jornal, revistas, por exemplo. 

5. Fale sobre suas aulas de literatura. Dê exemplos de situações que ocorreram.  

6. Quais são seus objetivos com as aulas de literatura? 

7. Fale sobre sua forma de avaliar o aluno na disciplina literatura. 

8. Fale um pouco sobre você como leitor. Suas preferências etc. 

9. E sua formação docente? Fale um pouco. 

10. E suas condições de trabalho no Estado? Fale também 

11. Houve formação continuada? Fale sobre essa realidade. 

12. Quer acrescentar algo mais? 
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Anexo 2 – ENTREVISTA SEMIESTRUTURADA (desdobramento/ possibilidades) 
 
 
 

1. Para você, o que é leitura? 

2. Para você, o que é literatura? 

3. Como você caracterizaria um leitor de literatura? 

4. Um leitor de literatura pode ser formado pela escola? 

5. Para você, há diferença entre um leitor de jornal, revista etc. e um leitor de literatura? 

6. Se sim, quais habilidades um leitor de literatura deve ter que o leitor de outro tipo de 

material não necessita?  

 Se não, por quê? 

7. De forma geral, como você conduz suas aulas de literatura? 

8. Como você faz os planejamentos dessas aulas? Esse planejamento é feito por você, 

apenas, ou em conjunto com algum outro professor? 

9. Qual(is) o(s) objetivo(s) da aula de literatura? 

10. Você privilegia a leitura de obras completas ou de fragmentos? Por quê? 

11. Que tipo de obras geralmente são lidas? 

12. Que critério é utilizado para a escolha das obras a serem lidas? 

13. De onde vêm esses materiais de leitura? 

14. Há alguma condução dessa leitura? 

15. Que mecanismos você utiliza para avaliar os alunos na disciplina literatura?  

16. A escola possui biblioteca? Como é o acervo? E o acesso à biblioteca? 

17. Há algo mais que a escola ofereça ao professor, aos alunos ou aos dois que favoreça a 

formação do leitor de literatura? 

18. Fale um pouco sobre você enquanto leitor. 

19. Fale também sobre sua formação enquanto docente. 

20. Há quanto tempo você ensina? Só na rede pública ou na rede privada também? Há 

quanto tempo você está nessa escola? 

21. Você participou de alguma formação continuada voltada para o ensino de literatura 

nos últimos anos? Essa formação foi oferecida pela rede estadual de ensino? 
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Anexo 3 – POEMAS “FUMO” DE FLORBELA SPANCA E “ANOIT ECER” DE 
RAIMUNDO CORREA 
 
 
  

Fumo 
 
Longe de ti são ermos os caminhos, 
Longe de ti não há luar nem rosas, 
Longe de ti não há noites silenciosas, 
Há dias sem calor, beirais sem ninhos! 
 
Meus olhos são dois velhos pobrezinhos 
Perdidos pelas noites invernosas... 
Abertos, sonham mãos cariciosas, 
Tuas mãos doces, plenas de carinhos! 
 
Os dias são outonos: choram... choram... 
Há crisântemos roxos que descoram... 
Há murmúrios dolentes de segredos... 
 
Invoco os nossos sonhos! Estendo os braços! 
E ele é, ó meu Amor, pelos espaços 
Fumo leve que foge entre os meus dedos! 

(Florbela Spanca) 
 

Anoitecer 
 
Esbraseia o Ocidente na agonia 
O Sol... Aves em bandos destacados, 
Por céus de ouro e de púrpura raiados, 
Fogem... Fecha-se a pálpebra do dia... 
 
Delineiam-se, além da serrania 
Os vértices de chama aureolados, 
E em tudo, em torno, esbatem derramados 
Uns tons suaves de melancolia... 
 
Um mundo de vapores no ar flutua... 
Como uma informe nódoa, avulta e cresce 
A sombra à proporção que a luz recua... 
 
Natureza apática esmaece... 
Pouco a pouco, entre as árvores, a lua 
Surge trêmula, trêmula... Anoitece. 

(Raimundo Correia) 
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ANEXO 4 – Português linguagens – Cereja e Magalhães  
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ANEXO 5 – Novas palavras  
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