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___________________________________________ 

Profª Esp. Michele Bresolin da Silva 

Faculdade de Ciências Sociais de Guarantã do norte –(FCSGN) MT 

 

____________________________________________ 

Profª Esp. Adriana Brandilli 

Faculdade de Ciências Sociais de Guarantã̃ do norte –(FCSGN) MT 
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“Ler, no sentido de saber ler, de compreender o que se lê para 

além do que está escrito, perceber a significação do que as 

palavras simplesmente veiculam, tem suas sutilezas específicas, 

porque a leitura assim encarada já é uma escrita, escreve-se  a si 

mesma durante o processo, projeta-se sobre o futuro texto que 

ainda esta por ser escrito. A leitura é uma forma de escrita, assim 

como a escrita é uma forma de leitura”.    

       Wilson Martins, 2000. 



RESUMO 

  

Este trabalho resgata da história da Literatura no ensino médio, dos caminhos trilhados 
e estratégias que se consolidam dentro da escola como recurso didático, 
desenvolvendo as necessidades de firmar-se com obra literária. A Literatura no ensino 
médio é uma forma de ensino enriquecedora de conhecimento e informação, que 
oferece um método prazeroso, para que os jovens possam firmar-se no mundo da 
leitura. A presente pesquisa tem o intuito de contribuir para analisar de que maneira os 
professores de língua portuguesa estão desenvolvendo a literatura em sala de aula na 
Escola Estadual 12 de Abril, no Município de Terra Nova do Norte–MT. Os objetivos 
deste trabalho foram: Identificar quais as dificuldades encontradas pelos professores no 
trabalho com a literatura em sala de aula; compreender quais as contribuições do 
ensino da Literatura para a formação do leitor no universo do Ensino Médio na Escola 
Estadual 12 de Abril; analisar a prática docente e verificar se a mesma contribui para a 
formação de alunos-leitores. O estudo possui características descritivas e exploratórias, 
com abordagem qualitativa, pois levantamos os dados e analisamos a partir do 
referencial teórico. Sendo que, para chegar aos resultados realizamos várias leituras 
para a obtenção de um embasamento teórico rico e fundamentado em diversos autores. 
Na coleta de dados foi aplicado um questionário aos professores de Língua Portuguesa 
da Escola Estadual 12 de Abril, no Município de Terra Nova do Norte-MT, contendo 15 
perguntas abertas e fechadas. Percebeu- se nesta pesquisa que a literatura faz falta 
dentro da sala de aula e o quanto é fundamental para a formação de um cidadão critico, 
aliando-se num processo de aquisição de interpretação leitura e escrita.  Sabe-se que a 
juventude está fascinada por internet, jogos entre outros fatores que lhes despertam a 
curiosidade. Sendo assim, o professor não só de língua portuguesa mas todos de uma 
forma geral precisam ser um  mediador do conhecimento através de suas práticas 
dentro da sala de aula, utilizando textos relacionados a realidade do aluno, com 
conteúdos que despertem  a criatividade, valorizando as culturas presentes  dentro do 
ambiente escolar, ampliando e agregando-o  na literatura,   a vida do mesmo. Assim o 
aluno se sentirá incluído dentro da escola, gerando uma troca de conhecimento. 
Buscou-se mostrar nesta pesquisa a necessidade de se trabalhar a literatura no 
cotidiano como forma de transformar a sociedade, uma vez que a mesma aprimora o 
caráter e a personalidade. 
 

 Palavras-chaves: Literatura; Ensino; Leitura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

 

Este trabajo rescata de la historia de la Literatura en la enseñanza media, de los 

caminos trillados y estrategias que se consolidan dentro de la escuela como recurso 

didáctico, desarrollando las necesidades de firmarse con obra literaria. La literatura en 

la enseñanza media es una forma de enseñanza enriquecedora de conocimiento e 

información, que ofrece un método placentero, para que los jóvenes puedan firmarse en 

el mundo de la lectura. La presente investigación tiene el propósito de contribuir a 

analizar de qué manera los profesores de lengua portuguesa están desarrollando la 

literatura en el aula en la Escuela Estadual 12 de Abril, en el Municipio de Tierra Nova 

del Norte-MT. Los objetivos de este trabajo fueron: Identificar cuáles las dificultades 

encontradas por los profesores en el trabajo con la literatura en el aula; comprender 

cuáles las contribuciones de la enseñanza de la Literatura para la formación del lector 

en el universo de la Enseñanza Media en la Escuela Estadual 12 de Abril; analizar la 

práctica docente y verificar si la misma contribuye a la formación de alumnos-lectores. 

El estudio posee características descriptivas y exploratorias, con abordaje cualitativo, 

pues levantamos los datos y analizamos a partir del referencial teórico. Siendo que, 

para llegar a los resultados realizamos varias lecturas para la obtención de un 

fundamento teórico rico y fundamentado en diversos autores. En la recolección de 

datos se aplicó un cuestionario a los profesores de Lengua Portuguesa de la Escuela 

Estadual 12 de Abril, en el Municipio de Tierra Nova del Norte-MT, conteniendo 15 

preguntas abiertas y cerradas. Se percibió en esta investigación que la literatura hace 

falta dentro del aula y cuanto es fundamental para la formación de un ciudadano crítico, 

aliándose en un proceso de adquisición de interpretación lectura y escritura. Se sabe 

que la juventud está fascinada por internet, juegos entre otros factores que les 

despiertan la curiosidad. Siendo así, el profesor no sólo de lengua portuguesa pero 

todos de una forma general necesitan ser un mediador del conocimiento a través de sus 

prácticas dentro del aula, utilizando textos relacionados con la realidad del alumno, con 

contenidos que despierten la creatividad, valorizando las culturas presentes dentro del 

ambiente escolar, ampliando y agregándolo en la literatura, la vida del mismo. Así el 

alumno se sentirá incluido dentro de la escuela, generando un intercambio de 

conocimiento. Se buscó mostrar en esta investigación la necesidad de trabajar la 

literatura en el cotidiano como forma de transformar la sociedad, una vez que la misma 

perfecciona el carácter y la personalidad. 

 

 Palabras claves: Literatura; Enseñanza; Lectura. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

A Literatura é tida como um bem cultural, cujo ingresso contribui para o 

desenvolvimento de uma educação estética, sensível, concentrada, dos aspectos 

cognitivos e linguísticos, do exercício da imaginação, além de proporcionar o 

acesso, aos mais distintos saberes sobre a cultura de povos e lugares 

desconhecidos, seja de natureza fictícia ou real. 

 É sabido que a literatura se faz presente no que se refere ao ensino, 

sabemos que a leitura é um processo representativo que abrange os sentidos da 

visão entre outros. Quando lemos algo atribuímos e extraímos significado ao texto 

lido possibilitando a criação de novos sentidos na vida, e definindo caminhos por 

onde um pesquisador pode percorrer. 

 A escolha desse tema deu-se pela importância que a mesma tem perante a 

efetivação da relação ensino-aprendizagem, por meio da interação proporcionada 

pelas distintas linguagens, valorizando e estimulando a relação de troca de 

significados e signos entre criança/criança, criança/educador e criança/ambiente, 

expandindo o campo de relação da criança com a cultura a qual está inserida. 

 O presente projeto justifica-se, na importância de colaborar para que o aluno 

leia com domínio os diferentes gêneros textuais e compreenda a leitura nos seus 

diversos objetivos, pois percebe-se que a realidade atual vem afastando cada vez 

mais os alunos do hábito de ler. Aspectos como computador, vídeo games e a 

internet, juntamente com a falta de incentivo, tanto da escola como dos pais tem 

ocasionando pouco ou quase nada de incentivo. E a consequência desta deficiência 

são os maus resultados nas provas, redações e também na escrita com graves 

problemas no vocabulário, e quando chega na prova do ENEM (Exame Nacional do 

Ensino Médio) que exige muita interpretação, os resultados são ainda mais 

desastrosos. Diante disso, pretende-se criar formas de resgatar o valor e o prazer 

pela leitura como um objeto que precisa ser ensinado como estratégia, de acordo 

com o perfil do aluno, para que ele desenvolva suas competências, e que assim 

torne-se um leitor competente, despertando-o para novos saberes formando uma 

sociedade digna e igualitária a todos. Para isso é necessário que se tenha uma 

política que enquadre a leitura como um hábito comum no dia a dia dos alunos, e 

que ela se firme como um elo entre autoridades, professores, pais e alunos, 
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assegurando assim, o desenvolvimento de seu aperfeiçoamento profissional e 

humano, enfrentando os desafios da vida.  

 Sabe-se que a leitura literária é e sempre foi algo fundamental no 

desenvolvimento das capacidades do ser humano. Desta forma pretendemos avaliar 

se os professores do ensino médio da Escola Estadual 12 de Abril, estão aptos para 

desenvolver novas estratégias de ensino motivando o hábito pela leitura e 

consequentemente a compreensão de novos sentidos. Desta maneira, o estudo teve 

como problema investigativo: Quais metodologias devem ser utilizadas para 

estimular os educandos do ensino médio a terem gosto pela leitura? 

 O objetivo geral que norteou esta pesquisa foi: Analisar de que maneira os 

professores do ensino médio estão desenvolvendo a leitura em sala de aula na 

Escola Estadual 12 de Abril, no Município de Terra Nova do Norte – MT. 

Como meio para resolver à problemática e alcançar os objetivos foram 

utilizados estudos com pesquisas bibliográficas e análises dos questionários 

aplicados na pesquisa de campo, permitindo assim construir novas hipóteses e 

aprofundar o entendimento acerca do assunto. 

 Esta pesquisa tem o intuito de contribuir no quesito formação de leitor, visto 

que ler é um processo ininterrupto, pois abarca uma concepção que não se encerra 

na decodificação da palavra grafada, contudo se antecipa e se alonga na inteligência 

do mundo. após essa Introdução. A primeira é o Referencial Teórico divido em 

quatro subtítulos sendo eles: O que é literatura e sua origem, o ensino da literatura 

no ensino médio, a literatura prazer para formação de leitores competentes, e de 

que forma pode-se trabalhar a leitura no ensino médio. 

 A segunda intitulada de metodologia apresenta os caminhos percorridos 

para a realização da pesquisa. A terceira, Chamada de Resultados e Discussões 

apresenta as análises e discussão dos dados a fim de atender aos nossos objetivos 

e responder nossas indagações. Por ultimo, apresentamos as Considerações Finais 

sobre a influência da literatura para a formação do leitor na Escola Estadual 12 de 

Abril no Município de Terra Nova do Norte-MT, procurando contribuir para que esta 

pesquisa possa contribuir na prática dos atuais educadores e em pesquisas futuras 

na área de ensino de leitura literária. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 
 

2.1 O QUE É LITERATURA E SUA ORIGEM. 

 

  A literatura surgiu paralelamente com a escrita, há milhares de anos atrás, 

diz-se paralela, pois através de pesquisas dos estudiosos e historiadores descobriu - 

se que a mesma antecede á escrita. Algumas lendas e canções eram feitas através 

da oralidade, não existia um autor especifico, cada um tinha sua maneira, de 

transmitir a literatura. No entanto com o surgimento da escrita a literatura tomou 

forma e ganhou a figura do autor que tinha objetivo de conservar sua historia através 

de epopeias e lendas, e controlar a natureza criando-se os mitos e religiões. (Martins 

2008) Entre os período de 1500 á 1800 antes da família real se instalar aqui, 

somente os grandes latifundiários tinham poder aquisitivo para  proporcionar  ensino 

de letras e também artes á seus filhos, nesta época  as escolas  possuíam os “ 

mestres de  escola” e que alfabetizam e desenvolviam o intelectual das crianças. 

 

A tarefa de formar leitores já foi considerada uma batalha quase perdida : 
Além de a  literatura ser vista pelo senso comum  como pouco 
representativa da vida contemporânea   cultivadas apenas por elites e 
mantida distante da grande massa- seja pela dificuldade de acesso, pela 
exigência   de letramento prévio, pelo desinteresse e  desinformação dos 
valores que veicula ou ainda pela ação quase sempre predatória e  
alienante da massificação cultural (FILIPOUSKI, 2009, p. 07). 

 

Em 1840 foi que surgiu a formação de leitores começou-se  a formar –se as 

bibliotecas no Brasil com destaque os autores como Machado De Assis  e também 

José De Alencar que traziam  leituras mais desafiadoras, com uma literatura mais 

Brasileira mostrando a realidade do povo.  

Segundo Orlandi (1988 p. 01) a literatura “é universal, mas não esta ligada 

em particular a este ou aquele país ou período histórico. É de fato tão antiga quanto 

á raça humana e é inerente do homem, como são partes deles os olhos ou os 

ouvidos, a fome e a sede.” 

Sendo a literatura um fato universal a mesma esta ligada a historia de todos 

os povos, não designa apenas um momento, uma situação, através desta cada autor 

retrata a sua visão de mundo ao combinarem-se as palavras alcançam-se novos 

significados, a imaginação representa a realidade de uma época, situações básicas 

da vida, o autor expõe sua sensibilidade, seu talento, seu olhar critico. E pelo 

contentamento, ou não com a realidade que o autor procura descrever a vida 
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através de uma linguagem pessoal, porem se preocupando com a compreensão do 

leitor. Segundo Ezra Pound (1970, pág. 40) “Literatura é a linguagem carregada de 

significados. Grande literatura é simplesmente a linguagem carregada de 

significados até o máximo de grau possível. 

 As discussões envolvendo as relações entre literatura e historia não  são  

tão  recente,  porém  estão  no centro  do debate  da atualidade, A definição  de que 

a literatura é, além de um fenômeno  estético, uma manifestação cultural , portanto 

uma possibilidade de registro do  movimento  que realiza o homem na sua  

historicidade, seus anseios e suas visões do mundo ,  tem permitido  ao historiador 

assumi-la com o espaço de pesquisa. Na construção de mundo singular. 

 

A transmissão racional e intencional de experiência e pensamento a outros 
que requer um sistema mediador, cujo protótipo é a fala humana oriunda da 
necessidade de intercâmbio durante trabalho todas as funções psíquicas 
superiores são processos mediados, e os signos constituem o meio básico 
para dominá-los e dirigi-los. O signo mediador é incorporado á sua estrutura 
como uma parte indispensável na verdade a parte central do processo como 
um todo. Na formação de conceitos esse signo é a palavra, que em 
princípio tem o papel do meio na formação de um conceito e 
posteriormente, torna-se o seu símbolo (VYGOTSKI, 1994, p.70). 

 

No entanto, embora a literatura tenha se privado do compromisso com a 

veracidade dos fatos na construção de mundo singular que se contrapõem ao 

mundo real, fato que, através dos texto literários, a imaginação do leitor produz 

imagem  e as recupera no ato da  leitura, reconstruindo acontecimentos constitutivos 

da realidade que motiva a arte literária. Isso significa dizer que teórico-

metodologicamente, em muitas escolas brasileiras, as pesquisas comprovam que 

não se tem uma preocupação com a palavra em estado de arte e a fruição que são 

próprios dos textos literários.  

 

Isto é, há uma ênfase maior na periodização das escolas literárias que se 
entrelaça entre estilos de época, cânone e dados biográficos, sendo, ainda, 
apresentados aos alunos-leitores, excertos de textos literários a fim de que 
sejam comprovadas as características dos períodos literários, afugentando, 
então, o prazer por esse tipo de leitura (COSSON, 2011, p. 23). 

 

A literatura são atribuídas natureza e funções distintas, de acordo com a 

realidade cultural e social de cada época. Para Antonio Candido (2002, p 80), a 

literatura possui uma força [...] Humanizadora, não como sistema de obras. Como 

algo que exprime o homem e depois atua na própria formação do homem. E, dentre 
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esta capacidade de [...] confirma a humanidade ao homem (2002, p 80 ), o autor 

destaca a função psicológica. A formadora e a social. É preciso lembrar que a 

literatura é Arte.  

 

A Literatura faz com que, ao invés de indivíduos, seus leitores sejam 
sujeitos ativos, já que está intimamente ligada ao ato de ler, responsável por 
promover crítica, reflexão e interrogação, logo, há a desconstrução de 
conhecimentos cristalizados fundamentados em perspectivas 
estereotipadas. Junto a isso, é possível dizer que a Literatura pode ser 
compreendida como uma maneira de posicionar e revelar-se politicamente, 
uma vez que possibilita a seus leitores criar e recriar suas realidades, sem 
precisarem sobrepujar suas vivências (SILVA, 2003, p. 23). 

 

Sendo a literatura preserva um ponto principal, que é a própria essência da 

arte, ou seja, a possibilidade de o artista recriador da realidade. O artista, assim, 

torna – se um criador de mundos, de sonhos, de verdades, de outras realidades, 

segundo suas convicções, seus ideais, sua vivencia. 

 

Em suma, é preciso desmudar o rei, tomar a literatura sem reverencia, sem 
reducionismo estético, dessacraliza-la, submete-la ao interrogatório 
sistematizado que é uma obrigação do nosso oficio. Para historiadores a 
literatura é enfim, testemunho histórico. (BARTHES, 1988, p. 28).  

 

Portanto a literatura precisa ser trabalhada de forma mais prazerosa, não 

sendo vista como uma obrigação, onde o aluno sinta prazer pela mesma, a fim de 

absorver sua essência. 

 

2.2 ENSINO DA LITERATURA NO ENSINO MÉDIO 

 

O ensino médio é a etapa em que o aprendiz deve aprimorar e sistematizar 

conhecimentos que lhe permitam a ampliação de possibilidades de inserção ativa na 

vida em sociedade, no mercado de trabalho e, se assim desejar, no ensino superior. 

Os desafios decorrentes são muitos, na medida em que se trata de participar da 

formação de jovens para sociedades cada vez mais plurais quanto a valores e 

manifestações culturais, cada vez mais complexas quanto ao modo de produção e 

circulação de bens, e vertiginosamente repleta de informações e conhecimentos, 

cujos processos de divulgação são facilitados pelas novas tecnologias. 
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Toda obra literária é antes de tudo uma espécie de objeto, de objeto 
construído, e é grande o poder humaniza dor desta construção, enquanto 
construção. Sustentando esta teoria o trabalho com a literatura não é o 
único caminho possível para favorecer aprendizagens comprometidas com 
a estética da sensibilidade, mas é certamente, um dos mais interessantes, 
na medida em que a leitura literária permite relações menos cristalizadas do 
sujeito com a língua e por meio delas, com as possibilidades de conhecer 
diferentes aspectos do que se convencionou chamar realidade. Quanto 
maior a participação do sujeito na cultura escrita, maiores serão, entre 
outras coisas, a frequência de utilização de textos escritos, de realização de 
leitura autônoma, de interação com discursos menos contextualizados e 
mais auto-referidos, a convivência com domínios de raciocínio abstrato, a 
produção de textos para registro, comunicação ou planejamento. (BRITO, 
2004, p. 50-51).                 

 

 O ensino médio é a etapa em que o aprendiz deve aprimorar e sistematizar 

conhecimentos que lhe permitam a ampliação de possibilidades de inserção ativa na 

vida em sociedade, no mercado de trabalho e, se assim desejar, no ensino superior. 

A literatura exerce uma função sociocultural educativa, por meio da mesma é 

possível que os docentes tenham conhecimentos da política de igualdades que tem 

como ponto de partida o Ler e compreender bem um texto significa, pois perceber o 

direcionamento estabelecido reconhecimento dos direitos e deveres humanos, 

cidadania, visando á responsabilidade de cada um no âmbito público e privado, 

combatendo toda e qualquer forma discriminatória.  

 

A literatura é uma construção de objetos autônomos como estrutura e 
significado, ela é uma forma de expressão, isto é manifesta emoções e a 
visão de mundo dos indivíduos e dos grupos, ela é uma forma de 
conhecimento, inclusive como incorporação difusa e inconsciente. [...] 
(CANDIDO, 1995, p. 244). 

 

Na literatura se faz presente á busca por identidades, superar dicotomias 

entre o mundo da moral e da matéria, o ler obras literárias permite aos educandos 

de ensino médio uma busca de prática de humanismo, acolher e aceitar as 

diferenças, construir um ser humano sensível, solidário e responsável nos atos da 

vida profissional, social, civil e pessoal. 

Para que a literatura possa exercer a força humanizada é necessário que a 

mesma deixe de ser vista por educandos e muitas vezes por educadores, como um 

conteúdo curricular, tradicional, mas venha a ser uma necessidade de princípios 

interiores psíquicos, que certamente refletirá nas ações sociais, no âmbito escolar. A 

interdisciplinaridade é um fator que se bem desenvolvido colabora para 
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aprendizagens mais amplas, contextualização, vivenciais e absorção de 

experiências. 

A literatura favorece compreender que há traços típicos de cada época, que 

podem ser mais ou menos explorados pelos textos, com maior ou menor adequação 

a tradição em que se inserem. Em outras palavras, sem bem exploradas, a 

condução de estudos da literatura em perspectiva histórica, por meio de períodos 

literários, dá ao aluno elementos para que possa diferenciar os textos que confirma 

padrões de arte literária e também os que os renovam. 

   “Literatura é arte, a mesma permite o artista recriar, usufruindo da 

criatividade que segundo Eni Orlandi (1996 p.33)” instaura o diferente na linguagem 

na medida em que o uso pode romper com o processo de produção dominante de 

sentidos e na tensão da relação com o contexto histórico-social, pode criar novas 

formas, novos sentidos.” A literatura no ensino médio é de suma importância 

considerando que o aluno não deve ter em mente um discurso único, que não 

permite novos efeitos de sentido, além daqueles já previstos. Portanto é necessário 

ultrapassar a artificialidade que se institui na sala de aula quanto ao uso da 

linguagem. Para isso é necessário que se entenda que um texto (discurso) não é 

apenas um assunto, mas algo que foi produzido por alguém que tem um objetivo     

(que pode sugerir vários) é um possível interlocutor.  

As diversas leituras e discussões geram a interdiscursividade e o confronto 

dará novos contornos para a identidade do aluno em seu discurso da escrita. O 

aluno inscrito nessa interação sente um prazer diferente em “descobrir” as coisas, 

confrontar opiniões, “dissecar” tudo o que puder. Uma leitura única, 

descontextualizada se perderá num discurso de oralidade, o assunto planejado do 

texto chegará do trágico final do estudo gramatical de regras e normas 

exaustivamente repetidas, onde, consequentemente se esquecem as variedades 

regionais que cada um traz em sua linguagem. Com isso, esse discurso único não 

estará de forma alguma enriquecendo o conhecimento do aluno, mas levando-o ao 

assujeitamento ideológico. 

 

O ler literário fornece requisitos para a livre interpretação pessoal, para isso 
basta que o aluno tenha consciência que: Ler e compreender bem um texto  
significa, pois perceber o direcionamento estabelecido pelo jogo de relações  
existências e inferir dele os dados situacionais extraídos do contexto. Ou, 
ainda, significa além da simples decodificação de suas palavras para 
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abstrair os múltiplos sentidos impressos em seus signos. (NETO 
CHAMADOIRA, RAMADAN, 1969, p.32) 

 

 Para que a leitura aconteça de forma eficiente é necessário que haja uma 

compreensão  ao longo da leitura,  para que se  obtenha   entendimento sobre o 

texto lido.  

Na arte literária as palavras mudam de sentido segundo as posições 
daqueles que as empregam. Elas tiram o seu sentido dessas posições, isto 
é, em relação as formações ideológicas nos quais essas posições se 
inscrevem. (ORLANDI, 1988, p. 16). 

 

De acordo com essa visão, então a palavra escrita poderá também (como na 

oralidade) assumir ou caracterizar o sujeito falante e sua interação no meio social 

em que vive, bem como pela sua posição em relação do discurso, instaurado pelos 

sentidos e feitos da leitura. Na produção escrita (literária) poderão estar refletidas as 

diferenças linguísticas do falante e o nível da escrita padrão concretizado pelo jogo 

sociocultural onde o sujeito da escrita esta inserido. 

A literatura no ensino médio implica uma polissemia de funções, através das 

atividades literárias é possível o aluno perceber que: 

 

A atribuição de sentidos a um texto pode variar amplamente desde o que 
denominamos leitura parafrástica, que se caracteriza pelo reconhecimento 
(reprodução) de um sentido que se supõe o de texto (dado pelo autor) e o 
que denominamos leituras polissêmicas, que se define pela atribuição de 
múltiplos sentidos ao texto. (ORLANDI. 1988, p. 04).  

 

 De acordo com essa visão, também os indivíduos estarão sendo 

interpelados como sujeitos de seus discursos representando formações ideológicas. 

E essa posição estará implícita ou explícita em seu discurso oral ou escrito. Devem-

se levar em consideração os aspectos de produção do texto escrito e mais ainda, a 

complexidade dos elementos significativos que compõem os diversos tipos de 

discursos. A literatura é a forma pela qual o ser humano descobre o mundo e 

identifica-se ou não com o mesmo, sendo que; 

 

O ato de ler é um ato da sensibilidade da inteligência, da compreensão e de 
comunhão com o mundo; lendo, expandimos o estar no mundo, alcançamos 
esferas do conhecimento antes não experimentadas e, no dizer de 
Aristóteles, nos comovemos catedraticamente e ampliamos a condição 
humana. Esta sensação de plenitude, iluminante, ainda, que dolorosa a 
aguda tem sido a constante que o discurso artístico proporciona. Diante de 
um quadro, de uma música, de um texto, o mundo inteiro, que não cabe no 
relance do olhar, se condensa e aprofunda em nós um sentimento que 



19 
 

abarca no relance do olhar, se condensa e aprofunda em nós um 
sentimento que abarca a totalidade, como se, pela parte que tocamos, 
pudéssemos entrever o não visto e adivinhar o que, de fato, não 
experimentamos (YUNES, 1995, p. 185).                                                                               

 

 A leitura nos leva a uma sensação de prazer aflorado a sensibilidade e a 

inteligência ao ler expandiu a nossa existência proporcionando um alcance de todas 

as esferas antes não conhecidas obtendo plenitude e sensibilidade. 

 

Nisto os construtivistas tem razão em que palavra escrita não é fragmento, 
mas corresponde à mesma totalidade da linguagem dominada oralmente 
ainda que só por hipótese, a princípio a leitura deve constituir-se em um 
recurso para se alcançar o mundo que não temos, não conhecemos se quer 
imaginamos. Ler significa descortinar, mudar de horizontes, interagir com o 
real, interpreta-lo, compreendê-lo e decidir sobre ele. Desde o início a leitura 
deve contar com o leitor, sua contribuição ao texto, sua observação ao 
contexto, sua percepção do entorno. O prazer de ler é também uma 
descoberta. Será, contudo, muito difícil descobri-lo se não há condições 
explícitas para esta intimidade (YUNES, 1995, p. 184). 

     

 A leitura deverá ter recursos para que se alcance o mundo num todo, ler é 

descortinar interpretar e compreender atribuir produzir e extrair os sentidos do texto, 

essa leitura só acontece quando atribuímos algum sentido a palavra, ler também é 

receber e transmitir conhecimentos.                                         

 O que diferencia a literatura das demais ciências é que a mesma não é 

exata, ou seja, para compreender uma obra literária é preciso fazer uma leitura 

profunda de forma que possamos extrair dessa todos os seus elementos literários 

como a linguagem, a intenção de envolver o leitor, o momento que foi escrito, dentre 

outros. Caso o leitor não possua uma sensibilidade literária para absorver a intenção 

do autor ao escrever a obra, a mesma lhe parecerá vazia, sem sentido.  

 

A leitura é o processo no qual o leitor realiza um trabalho ativo de 
compreensão e interpretação do texto, a partir de seus objetivos, de seu 
conhecimento sobre o assunto, sobre o autor, tudo o que sabe a  letra, 
palavra, palavra . Trata – se de uma atividade que implica estratégias de 
seleção, antecipação, inferência e verificação, sem as quais não é possível 
proficiência. E o uso desses procedimentos que possibilita controlar o que 
vai sendo lido, permitindo tomar decisões diante de dificuldades de 
compreensão, avançar na busca de esclarecimentos, validar no texto 
suposições feitas. (MEC-SEF, 1998, p. 69-70). 

 

 A linguagem literária é sutil, nos permite obter um olhar crítico da via ficção 

para conhecer mais o fundo a natureza humana. Uma boa obra literária é aquela 

que exige do leitor que ele se torne um agente ativo fazendo a leitura das entre 
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linhas desta obra. Desta forma o texto literário ganha característica própria 

permitindo ao leitor participar ao mesmo tempo em que lê diferentemente dos textos 

de referenciais teóricos onde as informações são expostas prontas, não permitido 

um segundo questionamento, uma posição critica. Nas entrelinhas da leitura literária 

é que podemos perceber nossos anseios através dos personagens assim como a 

emoção os medos, as angustias e as tristezas, tudo o que muita vezes guardamos e 

não expomos.  

 

A formação do aluno deve ter como alvo principal a aquisição de 
conhecimentos básicos, a preparação científica e a capacidade de utilizar 
as diferentes tecnologias relativas às áreas de atuação. Propõe-se, no nível 
do Ensino Médio, a formação geral, em oposição à formação específica; o 
desenvolvimento de capacidades de pesquisar, buscar informações, 
analisá-las e selecioná-las; a capacidade de aprender, criar, formular, ao 
invés do simples exercício de memorização (BRASIL, 2000, p.14). 

 

 

A formação do aluno Ensino Médio depende muito de uma aquisição de 

preparação, onde é fundamental uma formação específica como realização de 

pesquisas entre outras, para que estas capacidades sejam contempladas ao longo 

deste período em que o mesmo está terminando o ensino médio. 

 

2.3 A Literatura Prazer para a Formação de Leitores Competentes 

 

 No Brasil, a literatura é um tema discutido entre estudiosos e pesquisadores 

na perspectiva de propor novas estratégias de ensino para despertar nos alunos o 

gosto pela leitura ou a leitura por prazer (OLIVEIRA, 1996, p. 28), uma vez que 

estatísticas e exames indicam que ainda existe  individuo  lendo pouco ou quase 

nada. Dados do Censo 2015, efetuado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE) mostrou que o Brasil na avaliação de alunos (PISA) ficou entre os 

65 países. Os dados mostram que metade dos alunos ficou abaixo do adequado em 

leitura, revelando o baixo desempenho dos nossos alunos em leitura. Esses índices 

confirmam o fracasso da escola em ensinar a ler.       

 Os especialistas vêm discutindo formas e estratégias para aprimorar o 

ensino de literatura, sugerindo livros mais interessantes, além do livro didático. A 

literatura que contribui para uma boa formação ao leitor muitas vezes se torna vazia 

e sem significado. 
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O ensino tradicional da literatura  em alguns lugares é trabalhado com aulas 
expositivas com livros didáticos descaracterizando e afastando de si o leitor, 
baseando –se  em panoramas históricos e estilos  de épocas, as respostas 
dos exercícios  só mostram  um bloqueio  dos alunos que não gostam do 
que leem , e quanto ao professores alegam que  o tempo é curto pra aplicar 
todo o material  que é necessário  em sala de aula  e não  consegue 
despertar nos alunos  o gosto  pela leitora. (BORDINI, 1989, p. 09).  

 

 A literatura encontra- se inserida na área de Língua Portuguesa e na maioria 

das vezes está servindo apenas para estudo de linguagem, desta forma a escola 

transforma as boas obras literárias em verdadeiros suplícios para o estudante. 

 A leitura literária quando empregada corretamente poderá se transformar no 

início de uma longa e prazerosa caminhada com outras leituras, no sentido de 

ampliar o conhecimento dos alunos, sem precisar utilizá-las apenas como suporte  

para o ensino da gramática ou interpretação. Para isso, o professor deve 

proporcionar diversos gêneros textuais para a leitura deleite. 

 

É função e obrigação da escola dar amplo e irrestrito ao mundo da leitura, e 
isso incluía leitura para fins pragmática, mas também a leitura de fruição: a 
leitura que situações  da vida  real exigem , mas também  a leitura  que nos 
permita escapar por alguns  momentos  da vida real. (SOARES, 2008, p. 
33). 

 

 Infelizmente muitas instituições de ensino não têm conseguido instigar a 

capacidade reveladora que a literatura tem de incentivar o aluno a ler sempre mais, 

pois na maioria das vezes essa prática é vista como perca de tempo, que pode  

atrasar o desenvolvimento dos   conteúdos  BORDINI (1989). Embalados por essa 

ideia, muitos professores não desenvolveram o hábito pela leitura literária nem pela 

literatura por prazer. Desta forma estão privando o educando de poder sentir e 

usufruir os benefícios que a literatura desenvolve no ser humano. 

 

2.4 De que Forma Pode se Trabalhar a Leitura no Ensino Médio 

.  

 No ensino fundamental explora os contos e os romances de pouca 

complexidade. Já no ensino médio começa a ampliar estas características e busca 

compreender as escolas literárias e suas relações e produção e o momento 

histórico. Quando o aluno tem e desenvolve o habito da leitura no ambiente escolar 

recebe um incentivo á leitura em sala e extra-classe e a interpretações de 
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textos,leituras e dramatização  os resultados são  extraordinária e proveitoso,  

apresentam nas suas produções e interpretações, isso se mostra comprovadamente  

no sucesso nas diferentes situações e nas diferentes disciplinas. Estudos recentes 

apontam práticas de leitura dos jovens fundadas numa recusa dos cânones da 

literatura. (BRASIL, 2000).    

 Neste sentido, um dos autores que caracterizam esta maneira de ensino é o 

autor e escritor Machado De Assis escritor do realismo Brasileiro seus contos nos 

contribuem-nos diferentes gêneros literários, costumava manter muna narrativa 

linear a historia é contada de maneira que os personagens venham  lembrar  se dos 

fatos fazendo uso da digressão desviando dos temas centrais para fazer  uso das 

recordações  e as reflexões sobre o assunto principal. 

 Sendo assim, o escritor segue aos princípios do realismo como objetividade 

a linguagem clara, quando achava interessante, mas rompia com o movimento 

sempre que achava necessário. Algumas das principais características de Machado 

De Assis são personagem metafísicos, que  não são  matérias capítulos  curtos , uso 

do tempo psicológico de acordo com a memória  do personagem entre outros. 

 Desta maneira as características de Machado De Assis se apresenta em 

vários tons desde a visão pessimista da vida e as pessoas  até o seu lado romântico  

e cheio de  vivacidade, a mesquinhez humana é colocada com uma  grande reflexão  

e precariedade humana, apresenta  uma moderna  escrita com o desprendimento  

do tempo  (passado  presente futuro) não seguindo  assim um enredo  de ordem 

cronológica. Segue abaixo fragmento de Dom Casmurro para uma análise:  

 

CAPÍTULO PRIMEIRO / DO TÍTULO 

 

Uma noite destas, vindo da cidade para o Engenho Novo, encontrei num trem 

da Central um rapaz aqui do bairro, que eu conheço de vista e de chapéu. 

Cumprimentou-me, sentou-se ao pé de mim, falou da lua e dos ministros, e acabou 

recitando-me versos. A viagem era curta, e os versos pode ser que não fossem 

inteiramente maus. Sucedeu, porém, que, como eu estava cansado, fechei os olhos 

três ou quatro vezes; tanto bastou para que ele interrompesse a leitura e metesse os 

versos no bolso. 

 

-- Continue, disse eu acordando. 
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-- Já acabei, murmurou ele. 

 

-- São muito bonitos. 

 

 Vi-lhe fazer um gesto para tirá-los outra vez do bolso, mas não passou do 

gesto; estava amuado. No dia seguinte entrou a dizer de mim nomes feios, e acabou 

alcunhando-me Dom Casmurro. Os vizinhos, que não gostam dos meus hábitos 

reclusos e calados, deram curso à alcunha, que afinal pegou. Nem por isso me 

zanguei. Contei a anedota aos amigos da cidade, e eles, por graça, chamam-me 

assim, alguns em bilhetes: "Dom Casmurro, domingo vou jantar com você."--"Vou 

para Petrópolis, Dom Casmurro; a casa é a mesma da Renania; vê se deixas essa 

caverna do Engenho Novo, e vai lá passar uns quinze dias comigo."--"Meu caro Dom 

Casmurro, não cuide que o dispenso do teatro amanhã; venha e dormirá aqui na 

cidade; dou-lhe camarote, dou-lhe chá, dou-lhe cama; só não lhe dou moça." 

 Não consultes dicionários. Casmurro não está aqui no sentido que eles lhe 

dão, mas no que lhe pôs o vulgo de homem calado e metido consigo. Dom veio por 

ironia, para atribuir-me fumos de fidalgo. Tudo por estar cochilando! Também não 

achei melhor título para a minha narração - se não tiver outro daqui até ao fim do 

livro, vai este mesmo. O meu poeta do trem ficará sabendo que não lhe guardo 

rancor. E com pequeno esforço, sendo o título seu, poderá cuidar que a obra é sua. 

Há livros que apenas terão isso dos seus autores; alguns nem tanto. 

   

CAPÍTULO II/ DO LIVRO 

 

 Agora que expliquei o título, passo a escrever o livro. Antes disso, porém, 

digamos os motivos que me põem a pena na mão. 

  Vivo só, com um criado. A casa em que moro é própria; fi-la construir de 

propósito, levado de um desejo tão particular que me vexa imprimi-lo, mas vá lá. Um 

dia. há bastantes anos, lembrou-me reproduzir no Engenho Novo a casa em que me 

criei na antiga Rua de Mata-cavalos, dando-lhe o mesmo aspecto e economia 

daquela outra, que desapareceu. Construtor e pintor entenderam bem as indicações 

que lhes fiz: é o mesmo prédio assobradado, três janelas de frente, varanda ao 

fundo, as mesmas alcovas e salas. Na principal destas, a pintura do teto e das 
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paredes é mais ou menos igual, umas grinaldas de flores miúdas e grandes 

pássaros que as tomam nos blocos, de espaço a espaço. Nos quatro cantos do teto 

as figuras das estações, e ao centro das paredes os medalhões de César, Augusto, 

Nero e Massinissa, com os nomes por baixo... Não alcanço a razão de tais 

personagens. Quando fomos para a casa de Mata-cavalos, já ela estava assim 

decorada; vinha do decênio anterior.  

(...) 

 O meu fim evidente era atar as duas pontas da vida, e restaurar na velhice a 

adolescência. Pois, senhor não conseguiu recompor o que foi nem o que fui. Em 

tudo, se o rosto é igual, a fisionomia é diferente. Se só me faltassem os outros, vá 

um homem consola-se mais ou menos das pessoas que perde; mais falto eu 

mesmo, e esta lacuna é tudo. O que aqui está é, mal comparando, semelhante à 

pintura que se põe na barba e nos cabelos, e que apenas conserva o hábito externo, 

como se diz nas autópsias; o interno não agüenta tinta.(...) 

 Em verdade, pouco apareço e menos falo. Distrações raras. O mais do 

tempo é gasto em hortar, jardinar e ler; como bem e não durmo mal. 

 Ora, como tudo cansa, esta monotonia acabou por exaurir-me também. Quis 

variar, e lembrou-me escrever um livro. 

 Jurisprudência. filosofia e política acudiram-me, mas não me acudiram as 

forças necessárias. Depois, pensei em fazer uma "História dos Subúrbios" menos 

seca que as memórias do Padre Luís Gonçalves dos Santos relativas à cidade; era 

obra modesta, mas exigia documentos e datas como preliminares, tudo árido e 

longo. Foi então que os bustos pintados nas paredes entraram a falar-me e a dizer-

me que, uma vez que eles não alcançavam reconstituir-me os tempos idos, pegasse 

da pena e contasse alguns. Talvez a narração me desse a ilusão, e as sombras 

viessem perpassar ligeiras, como ao poeta, não o do trem, mas o do Fausto: Aí 

vindes outra vez, inquietas sombras?... 

 Fiquei tão alegre com esta ideia, que ainda agora me treme a pena na mão. 

Sim, Nero, Augusto, Massinissa, e tu, grande César, que me incitas a fazer os meus 

comentários, agradeço-vos o conselho, e vou deitar ao papel as reminiscências que 

me vierem vindo. Deste modo, viverei o que vivi, e assentarei a mão para alguma 

obra de maior tomo. Eia, comecemos a vocação por uma célebre tarde de 

novembro, que nunca me esqueceu. Tive outras muitas, melhores, e piores, mas 

aquela nunca se me apagou do espírito. É o que vais entender, lendo.  
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Como a história é narrada pelo próprio personagem que viveu os fatos, depois de 

muito tempo temos um relato marcado por uma ambiguidade, que da grandeza ao 

romance, ao não esclarecer definitivamente se o adultério ocorreu de fato ou se tudo 

não passou de um terrível  engano  de marido ciumento. Importa observar também 

que em Dom Casmurro, assim como em outras obras de Machado De Assis, temos 

uma característica que foge ás técnicas de discrição realista por ser um fator que 

envolve subjetividade: a análise psicológica dos personagens. Em muitas 

passagens, alias o leitor é convidado a refletir com o narrador sobre a atitude de 

determinados personagens, e essa conversa com o leitor é também um traço 

tipicamente machadiano. Se a questão da dúvida sobre o adultério prende a atenção 

do leitor, não podemos esquecer que o interesse do romance é muito  maior do que 

isso, pois oferece um rico painel da sociedade brasileira da época, ,  relevando-nos 

as relações  de classe, os meios de ascensão  social e a  influência da Igreja na vida 

cotidiana, além de agudas reflexões sobre a condição  humana. 

 

Temos também a escritora Clarice Liscpetor que segue as respectivas 

características: 

 

 Clarice Lispector é uma das escritoras mais aclamadas na literatura 

modernista brasileira. Tem sua escrita intimista, surpreendeu ao colocar o 

inconsciente nos seus escritos e sobre tudo na produção de um romance 

introspectivo. A escritora era conhecida no meio intelectual e convivia com grandes 

personalidades como Samuel Wainer, Rubem Braga e Fernando Sabino. Apesar 

disso, chegou a assinar colunas em jornais com os pseudônimos Helen Palmer e 

Tereza Quadros.“Laços de Família” e “A Hora da Estrela” foram obras que marcaram 

a carreira de Lispector e que são conhecidas até hoje. 

  Clarice Lispector dedicou-se à prosa de sondagem psicológica, á analise das 

angustias e crises existenciais, ou seja, dedicou-se à análise do mundo interior de 

suas personagens. Clarice rompeu com a linearidade da estrutura do romance, seus 

textos baseiam-se no fluxo de consciência (na expressão direta dos estados 

mentais), na memória. Tempo, espaço, começo, meio e fim deixaram de ser 

importantes. Segundo a própria autora “o importante é a repercussão do fato no 

indivíduo” e não somente o fato em si. Outra característica de Clarice Lispector é o 
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frequente uso do monólogo interior, técnica em que o narrador conversa consigo 

mesmo, como se estivesse divagando. 

  A obra de Clarice, mesmo despida de uma postura ideológica definida, 

engajada, ausente de enfoques político-sociais e políticos explícitos, questionam e 

desmascaram o comportamento humano, que desde cedo é doutrinado para a 

aceitação de normas. Destaca-se também a capacidade de espanto diante do 

mundo, tão presentes em seus personagens, e os reflexos que esses imprevistos 

provocam em suas narrativas. 

 Clarice sempre escreveu buscando algo, procurando através da literatura 

responder a uma pergunta que sequer era formulada. Sua obra é repleta de 

sugestões, e o evento no interior das personagens é mais valorizado que qualquer 

evento externo. Um dos termos muito utilizados pela Clarice é o termo o termo 

epifania: seus textos frequentemente levam a uma revelação, a uma descoberta que 

só é feita através de uma entrega aos sentidos, nunca pela racionalização. 

 

Estilo literário: 

  Clarice Lispector tem um estilo literário inconfundível, presente em toda sua 

obra. 

 A renovação da linguagem se encontra constante num grau que aproxima a 

prosa da poesia. Seus textos, apenas narram histórias, mas também apresentam a 

síntese e a força expressiva típicas da poesia. 

  Além da linguagem, outro aspecto inovador na obra de Clarice é a visão do 

mundo que surge de suas histórias. Mesmo tendo se iniciado como escritora em 

uma época que os romancistas brasileiros estavam voltados para a literatura 

regionalista ou de denuncia social, Clarice enfoca em seus textos o ser humano em 

suas angústias e questionamentos existenciais. 

  Em suas narrativas o enredo bem como as personagens, as referências de 

tempo e espaço ganham novos significados: o enredo é quase sempre psicológico. 

O tempo e o espaço, por sua vez tem pouca influência sobre o comportamento das 

personagens, o tempo é psicológico e espaço é acidental. 

A indiscutível originalidade e a perturbadora percepção da validade 

presentes, na obra de Lispector a torna única dentro da literatura brasileira. É 

impossível ficar indiferente diante do texto, pois a força de sua linguagem é a 
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intensidade das emoções das suas personagens atingindo o leitor e provocando no 

mínimo um incomodo ou estranhamento. 

 

Características de sua produção literária: 

 

·        Sondagem dos mecanismos mais profundos da mente humana; 

·      Técnica “impressionista” de apreensão dessa realidade interior 

(predominância de impressões de sensações); 

·        Ruptura com a sequência linear da narrativa; 

·        Predomínio do tempo psicológico e, portanto, subversão do tempo 

cronológico; 

·        Metalinguagem; 

·    Fusão de prosa e poesia, com empregos de figuras de linguagem: 

metáforas, antíteses (eu x não eu, ser x não ser), paradoxos entre outros.  Segue 

abaixo um fragmento do conto A Galinha, para uma posterior análise.    

 Como Clarice Lispector, a obra de Lygia estabeleceu um interessante 

diálogo, pois ambas exploraram, de maneira inédita até então, o universo feminino 

sob uma perspectiva moderna, rompendo com o moralismo social que deixava a 

mulher sempre à margem da figura masculina. Traçou o de suas personagens 

através das técnicas do fluxo de consciência e do monólogo interior, alçando-as ao 

posto de protagonista de suas histórias. Além de abordar intensamente a temática 

feminina, Lygia abriu espaço em sua obra para temas como a vida nas grandes 

cidades, assim como os problemas sociais e outros temas polêmicos, como drogas, 

adultério e o amor. Enquanto seus romances ganharam ares de literatura realista, 

nos contos, Lygia transgrediu o real, deixando clara a influência do norte-americano 

Edgar Allan Poe, que trilhou, em sua Literatura, por veredas fantásticas. Lygia fez a 

fusão do fantástico à realidade do espaço urbano, incorporando em seus contos 

muitos elementos modernos, como os contos A caçada, Venha ver o pôr do sol e As 

formigas.  

 Em todo o conto, o tema das oposições se faz presente, em uma tensão 

dualística que vai num crescendo, através das dialéticas luz escuridão, ordem caios 

sono vigília, realidade sonho, vida norte, humano inumano, curiosidade, temor. 

Quando se fala da ambiguidade da narrativa fantástica, é que o protagonista 

narrador é aquele que designa a duplicidade da narração  fantástica e a contradição 
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que ele imprime a obra. Conto fantástico que nos faz entrar no universo da aurora e 

suas viagens pelo universo feminino, talvez o mais sensível ou disponível para 

prestar atenção ás questões  da existência .  

 

A caracterização da leitura como sendo uma atividade de questionamento, 
conscientização e libertação geram uma série de implicações, 
principalmente quando vinculamos com organizações sociais específicas e 
concretas. É preciso saber (...) se a organização social, onde a leitura 
aparece e se localiza, dificulta ou facilita o surgimento de homens-leitores-
críticos e transformadores. É preciso saber, ainda, se uma sociedade, 
através dos seus organismos dirigentes, concebe a leitura como uma 
atividade destinada a realização e ao bem-estar do povo ou como uma 
atividade que impede o surgimento da consciência e da racionalidade. É 
preciso saber se o objeto da leitura (livro ou similar) circula 
democraticamente numa sociedade de modo a permitir sua fruição por parte 
dos homens que constituem essa sociedade. Tais necessidades revelam 
que o problema da leitura não se desvincula de outros problemas 
enraizados na estrutura social; é praticamente impossível discutir vivências 
ou carências da leitura de um indivíduo sem situá-lo dentro das 
contradições presentes na sociedade onde ele vive (SILVA, 1998, p. 22). 

 

 Na formação da sociedade leitora é preciso uma mobilização de um grande 

grupo de pesquisadores professores grupo sociais e políticos, para que se 

desenvolva um trabalho com bons resultados capaz de alcançar todos os objetivos 

na formação de um bom leitor critico. Para que isso se desenvolva é fundamental 

que o aluno tenha a oportunidade de conhecer o que é realmente leitura e quais são 

seus benefícios, participando de projetos de incentivos. 

 Zilberman e Lajolo (1999, p.156), afirmam que o Brasil tornou-se 

independente com uma população analfabeta e sem leitores e, ainda na República, 

parece não estar muito diferente do modo como iniciara, ainda sem livros e sem 

leitores.  
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3 METODOLOGIA 
 

3.1 3.1 Local de Pesquisa 

 

 A pesquisa foi na realizada na escola Estadual 12 de Abril No Município de 

Terra Nova Do Norte-MT, no ano de 2017. 

 

3.2 Tipo de Pesquisa 

 

 Para a realização desta presente pesquisa em questão foi utilizado como 

metodologia o enfoque qualitativo e exploratório, através da pesquisa bibliográfica 

para a fundamentação teórica e a pesquisa de campo com os professores da Escola 

12 de Abril no Município de Terra Nova do Norte - MT. 

 Cervo (2007) caracteriza a pesquisa bibliográfica capaz de realizar um 

levantamento bibliográfico onde são expostos os resultados, diante de leituras e 

anotações, sendo de forma totalmente teórico, sem apresentar nenhum tipo de 

observações no ambiente de pesquisa para se chegar a tal enfoque, e desta forma é 

realizada a citação de diversos autores que possuem a mesma linha de pensamento 

para que desta forma seja direcionado o raciocínio que leva a conclusão.  

De acordo com Rampazzo (2005,p.49), pesquisa pode ser definida como um 

procedimento de reflexão, sistêmico e crítico que permitirá encontrar novos fatos e 

até mesmo novos dados, soluções , em qualquer áreas do conhecimento, a 

pesquisa é uma forma de atividade voltada para a solução  de problemas que 

podem ser solucionadas a partir do método cientifico. 

Foi também de caráter exploratório porque visa facilitar com o problema e 

familiarizar o pesquisador com a realidade e expectativas dos pesquisados em 

questão e assim facilitar com outras pesquisas que possam surgir. Também 

proporciona tornar o problema mais explícito, permitindo assim construir novas 

hipóteses. 

Segundo Gil (1991), na pesquisa exploratória o pesquisador trabalha com o 

levantamento bibliográfico, entrevistas com pessoas que tiverem experiências 

práticas com o problema pesquisado; e análise de exemplos que estimulem a 

compreensão. 
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É descritivo, porque procura identificar as características dos sujeitos e das 

populações pesquisados e as suas relações, nesse caso o pensamento e visão dos 

professores, utilizando como técnica de pesquisa a entrevista, assemelhando-se 

com a exploratória. 

 

3.3 Coleta de dados  

 

Para a realização da coleta de dados foi aplicado o questionário aos 

professores de língua portuguesa da Escola Estadual 12 de Abril no município de 

Terra Nova do Norte–MT, para obter um resultado e acerca da visão dos 

professores sobre as dificuldades encontradas no trabalho com a literatura em sala 

de aula; as contribuições do ensino da Literatura para a formação do leitor no 

universo do Ensino Médio na Escola Estadual 12 de Abril e se a mesma contribui 

para a formação de alunos leitores. 

 

3.4 Análise dos dados 

  

Após aplicação do questionário na unidade escolar foram levantados os 

dados, tabulados, e elaborados gráficos contendo os resultados encontrados na 

pesquisa e posteriormente foram discutidos e comentados com embasamento em 

autores que embasaram a presente pesquisa.  
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4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 
 

É Constante a necessidade de aprendizagem exigida por a sociedade atual, 

e isso se da pela evolução das ciências e da tecnologia vasta que faz com que  o 

ensinar e o aprender seja uma concepção cada vez mais  revista,  sendo assim, os 

profissionais da educação tem um papel fundamental na construção deste 

conhecimento. Porém os quais necessitam estar preparados para desenvolver e 

acompanhar essas mudanças exercendo sua função. 

Pensando nesta ideia foi aplicado um questionário para os professores do 

ensino médio da Escola Estadual 12 De Abril do Município de Terra Nova Do Norte-

MT. 

A partir das respostas obtidas verificou-se que todos os professores 

reconhecem a importância da literatura na vida escolar.  Porém, é necessário que os 

professores estejam preparados para desenvolver novas práticas de incentivo á 

leitura com novas técnicas para desenvolver este gosto, seguindo esta ideia 

(FREIRE 1996, p. 39): É pensando criticamente a prática de hoje ou de ontem  que 

se pode melhorar a próxima  prática. O professor deve esta fazendo uma análise 

crítica em relação as suas concepções adotando novas práticas de mobilização de 

novos saberes. 

Gráfico1:Sexo

80%

20%

Feminino

Masculino

 

Fonte: MELLO, 2017. 
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Em relação à pergunta de número um o gráfico mostra que 80% dos 

professores entrevistados eram do sexo feminino e apenas 20% são professores do 

sexo masculino, sendo assim o sexo feminino é maior de idade quantidade dentro 

da Escola Estadual 12 de Abril. 

 

 

Pergunta de nº 02: Qual sua idade? 

 

Quando perguntados na pergunta de número dois, sobre qual a idade, 100% 

dos professores entrevistados afirmaram terem acima de 30 anos de idade. Como 

podemos ver os professores já tem em uma boa experiência e uma bagagem para 

realizar bons trabalhos  em  sala de aula. 

 

 

Pergunta de nº 03: Qual seu Nível Educacional? 

 

De acordo com a pesquisa feita com os professores de língua portuguesa da 

Escola Estadual 12 de Abril, e foi constatado que 100% dos entrevistados possuem 

curso de pós-graduação. Observa-se que cada vez mais os educadores estão se 

profissionalizando em suas áreas, buscando mais crescimento profissional para 

obter melhores resultados  nas salas de aula. 
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GRÁFICO 2: Qual sua área de formação? 

80%

20%

Letras

Artes

 

Fonte: MELLO, 2017. 

 

Como bem mostra o gráfico 80% dos profissionais da área de linguagem são 

formados em letras e 20% em outras áreas.  Podemos ver que a maioria dos 

professores ainda está optando pela a área da linguagem, onde os trabalhos e a 

evoluções com o aluno é mais visível diante das suas produções escrita e leitura. 
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Pergunta de nº 05: Você trabalha com literatura em sala de aula? Você se sente 

preparado para lecionar a disciplina? 

 

Quando questionados se o professor trabalha com a literatura em sala de aula 

e se sente preparado para lecionar a disciplina, 100% dos mesmos afirmaram que 

sim, e se sentem preparados para atuar. Pois a literatura quando trabalhada na 

construção de novos sentidos é e sempre será positiva para a formação do 

estudante, uma vez que a mesma tem o poder de transformar o mundo. 

 

GRÁFICO 03: Você sugere leituras de obras literárias com frequência para seus 

alunos? 

80%

20%

Sim

Às vezes

 
Fonte: MELLO, 2017. 

 

De acordo com o gráfico acima, constatamos que 80% dos professores de 

língua portuguesa entrevistados sugerem leitura para seus alunos, e apenas 20% 

não tem este hábito de sugerir alguma leitura a seus alunos. Para ZILBERMAN 

(2011), Revista Escola Pública, ed.47, se o professor não é leitor não formará alunos 

leitores. Também a política de formação continuada de qualidade aos professores 

dos anos finais, como investimento nas bibliotecas este e outros fatores contribuem 

para a má formação dos alunos.  Os investimentos na escola principalmente na 

biblioteca é de suma importância para a qualidade  do ensino, quando tem varias 

opções o trabalho do professor pode e deve ficar mais prazeroso  . 
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GRÁFICO 04: Como você trabalha a literatura em sala de aula nas turmas de ensino 

médio? 

30%

40%

30%

Individual

Em grupos

De forma coletiva

 

Fonte: MELLO, 2017. 

 

Segundo o gráfico acima 40% dos profissionais entrevistados trabalham a 

literatura em grupos e 30% de forma coletiva, e os outros 30% trabalham de forma 

individual com seus alunos, para que o estudante se torne um leitor competente a 

leitura é algo essencial em sua vida, PIMENTA (2006) afirma que conhecer vai além  

de obter informações, conhecer  implica trabalhar as informações,  isto é, analisar, 

organizar, identificar suas fontes, estabelecer as diferenças desta na produção da 

informação, contextualizar, relacionar as informações  e a  organização da 

sociedade. 
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GRÁFICO 05: Para você, a literatura pode contribuir para a formação do aluno? 

80%

20%

Sim, pois auxilia no 
crescimento pessoal e 
profissional do educando.

Às vezes, quando o aluno se 
dedica à leitura.

 
Fonte: MELLO, 2017. 

 

Analisando o gráfico apresentado podemos perceber que 80% dos 

professores entrevistados acham que a literatura pode contribuir para formação do 

aluno e apenas 20% acham que as vezes quando o aluno tem interesse, segundo 

COSSON (2006). A leitura torna o indivíduo humanizado, letrado e com autonomia 

para exercer sua cidadania. Neste sentido o professor precisa conhecer ler e gostar 

de ler e também sugerir boas leitura para seus alunos. 
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GRÁFICO 06: Você leva os alunos para a biblioteca? 

80%

20%

Frequentemente

Raramente

 

Fonte: MELLO, 2017. 

 

Ao analisar o gráfico verificamos que apenas 80% dos professores levam 

seus alunos á biblioteca da escola e 20% não tem está prática de incentivar e 

motivando os estudantes para desenvolver o hábito da leitura ZILBERMAN (2011, 

Revista Escola Publica ed. 47), afirma ser necessária uma política de incentivo a 

formação do professores leitor nas escolas, pois os professores demonstram 

dificuldades para adquirir e manter o hábito pela leitura. 
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GRÁFICO 07:Na condição de professor de literatura, quais os seus maiores 

desafios? 

50%

16%

17%

17%

Falta de leitura dos alunos.

Falta de livros na 
biblioteca.

O desinteresse do aluno 
pela disciplina

Outros. Qual?

 

Fonte: MELLO, 2017. 

 

Com análise do gráfico acima podemos perceber as resposta dos professores 

que foi 50% a falta de leitura por parte dos alunos, 16% foi pela falta de material 

adequado na biblioteca na unidade de ensino, e 17% responderam que é o 

desinteresse dos alunos que dificulta os trabalhos em sala de aula e os mais 17% 

afirmam que é entre outros fatores que dificultam as práticas dentro da sala de aula. 

Os alunos necessitam de mais incentivo tanto por parte da família quanto dos 

professores. E é fundamental que aja biblioteca com variedades de livros como 

infanto juvenil gibis entre outros, e locais adequados para que o aluno se sinta 

prazer e sinta-se bem no local da leitura. 
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GRÁFICO 08: Para você, como seria uma boa aula de literatura? 

40%

60%

Novo acervo bibliográfico 
na biblioteca e espaço 
adequado.

Aula mais dinâmica, roda 
de conversa, espaço de 
diálogo.

 

Fonte: MELLO, 2017. 

 

Com base no gráfico acima percebemos que os professores afirmaram 60% 

que uma aula proveitosa seria com mais dinâmica com roda de conversa e um 

espaço para o diálogo, e 40% dos entrevistados responderam que precisaria de um 

bom acervo bibliográfico na biblioteca da escola, e com um espaço mais adequado 

para que possam se realizar á leitura com mais conforto e mais prazer. Assim 

certamente teria um melhor retorno nas aulas, se refletiria nas produções dos alunos 

que certamente teria mais qualidade.  
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GRÁFICO 09: Como você considera o nível de aproveitamento obtido pelo aluno em 

sala de aula na aprendizagem literária?  

40%

60%

Regular

Bom

 

Fonte: MELLO, 2017. 

 

Apresenta - se o gráfico acima mostrando que o nível de aproveitamento é de 

60% por parte dos alunos, e 40% apresenta-se com o nível regular isso significa que 

nem todos tem um bom êxito nas práticas  e projetos de leitura  realizado na escola. 

Segundo FREIRE (1982), “não se deve somente imaginar que a mudança do mundo 

advirá tão somente da educação, mas certamente sem ela pouco será feito”. Na 

ideia de FREIRE que a transformação do mundo se dará através da educação, mas 

é preciso que o leitor tenha uma boa bagagem.  
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GRÁFICO 10: Quais as dificuldades que você professor encontra para trabalhar a 

literatura em sala de aula? 

20%

80%

A falta de material.

O desinteresse dos 
alunos.

 

Fonte: MELLO, 2017. 

 

Diante deste resultado que se mostra no gráfico acima vimos que 80% dos 

professores entrevistado responderam que o desinteresse dos alunos dificulta os 

trabalhos em sala de aula, os outros 20% afirmam que a falta de material adequado 

esta prejudicando ou desmotivando o professor e o aluno, pois dificulta na realização 

dos trabalhos de pesquisa, e nas práticas de leitura. Sendo assim os trabalhos ficam 

na maioria das vezes quebrado, desta forma os educadores tem que adaptar-se a 

situação e quem perder sem duvida é o aluno. 
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GRÁFICO 11: Visto que o trabalho com literatura é de suma importância para 

a vida escolar dos alunos, assinale quais as contribuições do ensino da literatura 

para a formação do leitor no universo escolar: 

60%20%

20%

Auxilia no crescimento pessoal e 
profissional do aluno.

Facilita suas práticas escolares 
pois quando o aluno possui o 
hábito da leitura, automaticamente 
ele desenvolve e aprimora seu 
conhecimento.

Estabelece um sentido para a 
vida, de como seguir e de que 
forma isso será realizado.

Fonte: MELLO, 2017. 

 

Apresentado o gráfico vimos que 60% dos professores responderam que a 

literatura auxilia o aluno no seu crescimento pessoal e profissional, e 20% 

responderam que a literatura vem a facilitar a vida do aluno dentro de suas práticas, 

e 20% responderam que esta prática estabelece um sentido a tudo que for 

desenvolver na vida.  Que de acordo com CANDIDO (1972 P.804), “a literatura tem 

a função de humanizar por que, enquanto seres humanos, temos uma necessidade 

universal de ficção e de fantasia inerente ao ser humano”. Assim cabe a escola se 

transformar em instrumento que possa e possibilita a formação de alunos leitores. 
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Pergunta de n° 15: A escola propõe projetos e incentiva o docente no trabalho com 

a literatura de forma diferenciada? 

 

Quando perguntados na pergunta de número 15 se a escola propõe projetos 

e incentiva o docente no trabalho com a literatura de forma diferenciada, 100% dos 

professores entrevistados afirmam que a literatura é sim muito importante para a 

formação do educando em todo o processo de ensino – aprendizagem. Visto que a 

Escola Estadual 12 e Abril desenvolvem em suas praticas de formação de alunos 

leitores um projeto de leitura de 20 minutos a cada fim de aula, assim todo o aluno 

tem em um livro literário, este projeto funciona e mostra melhores resultados nos 

conteúdos em sala de aula este incentivo vem a instigar a capacidade que a leitura 

tem de motivar, aquela capaz de provocar alegria com a história fazendo que o 

aluno volte mais vezes a leitura para sentir a mesma emoção. (OLIVEIRA, 1996. p. 

28). Porém, muitas instituições de ensino não têm conseguido instigar a capacidade 

relevadora que a literatura tem de incentivar o aluno a ler sempre mais 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

 Por meio da pesquisa realizada conclui se que a maioria dos 

professores tem uma ampla visão sobre a importância da literatura para o aluno do 

ensino médio no sentido de promover uma educação com mais qualidade formando 

homens e mulheres mais humanizados e também críticos perante a vida e a 

sociedade. A leitura tem uma função fundamental no aprendizado, pois quando é 

desenvolvida com gosto e o prazer pode contemplar o aprendizado de várias 

maneiras. Os objetivos deste trabalho foram analisar de que maneira os professores 

de língua portuguesa estão desenvolvendo a literatura em sala de aula, na Escola 

Estadual 12 De Abril, no município de Terra Nova do Norte – MT; Identificar quais 

são as dificuldades presentes na sala de aula, desenvolver formas de trabalhar a 

literatura para que se torne algo natural, compreender e criar meios de estudos e 

conteúdos que incentive e desperte o gosto do aluno pela leitura, neste sentido foi 

aplicado um questionário aos professores de língua portuguesa.  

 Os professores percebem a importância da literatura na vida dos seus 

alunos, porém as dificuldades estão sim presentes nas salas de aulas, pois os 

alunos não demonstram interesse pela leitura e na realidade falta material e local  

adequado para que se possa ser desenvolvida praticas, na qual ser educador, é um 

grande compromisso com o futuro dos jovens nesta fase do termino do ensino médio 

é neste período que o aluno começa a ter mais responsabilidade, pensar no que vai 

fazer quando terminar o  ensino médio. 

 Se este aluno tiver uma boa bagagem, se todas as dificuldades foram 

supridas no momento em que deveriam ser ele terá condições de enfrentar o que 

vier, de decidir qual cominho seguir.  

 Assim, a maioria dos professores afirma que os alunos não demonstram 

interesse pelas práticas da literatura em sala e nem fora dela, e que a falta de local e 

material adequado dificulta esta prática, a dificuldade esta em cativar estes alunos 

trazê-los para sala de aula para estudar. O papel desta pesquisa é criar novas 

formas e práticas de desenvolver o interesse dos alunos primeiramente a 

importância dos estudos nas suas vidas depois trabalhar a literatura como algo 

fundamental e possíveis conteúdos que sejam mais criativos, que despertem o 

interesse dos mesmos que não se torne algo massacrante fora da suas realidades. 
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 Ao término desta pesquisa, é de suma importância que os professores 

compreendam as dificuldade de seus alunos e desenvolva novas estratégias de 

ensino, no sentido de conscientizá-los para que o aprendizado dentro da literatura 

não seja algo banal e sim  fundamental  no seu crescimento social e também 

profissional.  
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APÊNDICES 
 

INSTRUMENTO DE PESQUISA 

 

1- Sexo 

(   )Feminino                            (   ) Masculino  

2-Qual a sua idade?  

(  )18 a 25 anos               (  )26 a30anos           (  ) acima de 30 anos  

3- Qual o seu nível educacional? 

(  )Magistério      (  ) Graduação        (  ) Pós graduação    (  )Outros  

4- Qual a sua área de formação?  

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

5 -Você trabalha com literatura? Você se sente preparado para lecionar a 
disciplina? 

(    ) Sim  

(    ) Não 

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 

  

6 - Você sugere leituras de obras literárias? Como é trabalhado essas leitura? 

(    ) Sim 

(    ) Não 

___________________________________________________________________
___________________________________________________________ 

  

7- Para você, a literatura pode contribuir para a formação do aluno? 

(    ) Sim 

(    ) Não 

Comentários: 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________ 

  

8 - Você leva os alunos para a biblioteca? 
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(    ) Frequentemente 

(    ) Raramente 

(    ) Nunca 

  

9 - Na condição de professor de literatura, quais os seus maiores desafios? 

(     ) Falta de leitura dos alunos. 

(    ) Falta de livros na biblioteca. 

(    ) O desinteresse do aluno pela disciplina. 

(    ) Outros. Qual? ____________________________________________________ 

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 

  

10 - Para você como seria uma boa aula de literatura? 

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 

 

11 – Como você considera o nível de aproveitamento obtido pelo aluno em sala 

de aula na aprendizagem literária? 

(   ) Baixo (   )Regular  (   ) Bom (   ) Excelente (   )Outros.  

 

12 - Os professores do ensino médio despertam o prazer e o hábito da leitura 

em suas práticas de ensino? Se sim, qual o desempenho apresentado pelos 

alunos? 

(   ) Baixo (   ) Regular  (   )Bom (   )Excelente  (   ) Outros 

 

 

Quais as dificuldades que você professor encontra para trabalhar a literatura 

em sala de aula? 

  

Visto que o trabalho com a literatura é de suma importância para a vida escolar 

dos alunos, assinale quais as contribuições do ensino da literatura para a 

formação do leitor no universo escolar. 

   

A escola propõe projetos e incentiva o docente no trabalho com a literatura de forma 

diferenciada? 

Sim, pois a literatura  é muito importante..... 

Não  


