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RESUMO 

Esse trabalho tem como objetivo analisar e compreender a importância da literatura no ensino 

médio, cuja metodologia se deu a partir de pesquisa bibliográfica e de campo realizada na 

escola Albert Einstein do município Guarantã do Norte – MT. A presente pesquisa buscou 

analisar a atuação dos professores na área de literatura, as atividades propostas por eles aos 

alunos, a metodologia utilizada, quais as obras lidas, os meios mais utilizados para a leitura e 

de maneira geral a importância da literatura na escola. O Ensino Médio é a etapa final da 

educação básica, essa fase de estudos pode ser compreendida como o período de consolidação 

e aprofundamento do conhecimento obtido ao longo da vida escolar. A Literatura é 

considerada um bem cultural cujo acesso contribui para o desenvolvimento da educação, da 

concentração, dos aspectos cognitivos e linguísticos, do exercício da imaginação, além disso, 

para que os jovens se tornem formadores de opinião, críticos, com capacidade de refletir sobre 

a realidade do mundo, podendo esclarecer o motivo da sociedade ser e agir assim e tendo em 

mente a opção de mudar ou não esta realidade. Nesse sentido a literatura passa a ser um 

convite a liberdade de expressão, onde os alunos podem expressar seus sentimentos, descobrir 

e compreender melhor suas próprias emoções, indo muito mais além do que períodos, autores 

e poesias, ela abre leques de conhecimentos, sendo assim é fundamental que os alunos 

aprendam e pratiquem essa disciplina que é fundamental para o entendimento cultural e 

pessoal do ser humano. A formação de leitores garante uma sociedade mais justa, mais sábia e 

mais equilibrada, com cidadãos conscientes de suas necessidades, mas também de suas 

obrigações, antenados com os erros do passado e em busca de soluções para o futuro. 

 

Palavras-chave: Literatura. Leitura. Ensino Médio. Professores. Alunos. 
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RESUMEN 

 

Este trabajo tiene como objetivo analizar y comprender la importancia de la literatura en la 

enseñanza media, cuya metodología se dio a partir de investigación bibliográfica y de campo 

realizada en la escuela Albert Einstein del municipio Guarantã do Norte - MT. La presente 

investigación buscó analizar la actuación de los profesores en el área de literatura, las 

actividades propuestas por ellos a los alumnos, la metodología utilizada, cuáles las obras 

leídas, los medios más utilizados para la lectura y de manera general la importancia de la 

literatura en la escuela. La enseñanza media es la etapa final de la educación básica, esta fase 

de estudios puede ser comprendida como el período de consolidación y profundización del 

conocimiento obtenido a lo largo de la vida escolar. La literatura es considerada un bien 

cultural cuyo acceso contribuye al desarrollo de la educación, de la concentración, de los 

aspectos cognitivos y lingüísticos, del ejercicio de la imaginación, además, para que los 

jóvenes se vuelvan formadores de opinión, críticos, con capacidad de reflexionar sobre la 

realidad del mundo, pudiendo esclarecer el motivo de la sociedad ser y actuar así y teniendo 

en mente la opción de cambiar o no esta realidad. En este sentido la literatura pasa a ser una 

invitación a la libertad de expresión, donde los alumnos pueden expresar sus sentimientos, 

descubrir y comprender mejor sus propias emociones, yendo mucho más allá de los periodos, 

autores y poesías, abre abanicos de conocimientos, es fundamental que los alumnos aprendan 

y practiquen esa disciplina que es fundamental para el entendimiento cultural y personal del 

ser humano. La formación de lectores garantiza una sociedad más justa, más sabia y más 

equilibrada, con ciudadanos conscientes de sus necesidades, pero también de sus 

obligaciones, atascados con los errores del pasado y en busca de soluciones para el futuro. 

 

Palabras clave: Literatura. Lectura. Enseñanza Media. Profesores. Alumnos. 
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INTRODUÇÃO 

 

A leitura do texto literário no ensino médio é, sem dúvida, muito importante para o 

aluno nessa fase de sua formação escolar. O texto literário promove um encontro especial com 

a leitura, pois através do contato com a literatura o aluno descobre as múltiplas faces da 

linguagem, e entra em contato com diferentes aspectos da Língua Portuguesa. Quanto maior 

for a diversificação dos textos literários apresentados aos alunos, maior será a experiência que 

eles terão com este universo de singular beleza, magia e emoção.  

de um bom leitor. Essa pesquisa tem como principal objetivo destacar a importância 

da literatura dentro da sala de aula no ensino médio. A curiosidade ao longo do caminho foi se 

voltando para essa área devido a sua grandiosidade e sua importância dentro do mesmo, no 

ponto de vista do acadêmico a literatura é fundamental para o desenvolvimento 

 

É importante que o trabalho com o texto literário esteja incorporado às 

práticas cotidianas na 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. (PCN, 1998, p. 29). 

 

Dentro da literatura destacamos o uso de peças de teatro, como forma de apresentação 

para os alunos, buscando prender sua atenção e despertar o gosto pela leitura da literatura 

pois, o grande desafio desta é fornecer subsídios teóricos e metodológicos para auxiliar na 

prática pedagógica. Trabalhar a literatura em sala de aula é, antes de tudo, mergulhar num  

mundo de subjetividade e encantamento, um lugar onde o aluno encontra a 

possibilidade de se descobrir, de se reconhecer, de se encontrar. Nesse sentido a literatura 

passa a ser um convite a liberdade de expressão, onde os alunos podem expressar seus 

sentimentos, descobrir e compreender melhor suas próprias emoções, indo muito mais além 

do que períodos, autores e poesias, ela abre leques de conhecimentos, sendo assim é 

fundamental que os alunos aprendam e pratiquem essa disciplina que é fundamental para o 

entendimento cultural e pessoal do ser humano. 

Nesse sentido, esta pesquisa justifica-se, por conta da relevância da sua temática para a 

educação e formação social do sujeito que se dá também por meio das práticas leitoras de 

diferentes gêneros. 

Esta pesquisa fica delimitada a investigação e a contextualização, procurando 

entender a literatura de maneira geral e o que como está presente no ensino médio. 
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No desenvolvimento da presente pesquisa primeiramente enfatiza os aspectos 

voltados à literatura e ao hábito de ler, em seguida demonstra os elementos textuais em 

relação às tecnologias atualmente presentes no cotidiano dos alunos e no encerramento da 

referida pesquisa serão considerados os aspectos conclusivos do presente estudo, estimulando 

a continuidade dos estudos e reflexões sobre o tema.  
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1 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

1.1 Literatura no Ensino Médio 

 

A literatura nas turmas do ensino médio nos dá acesso a vários temas importantes da 

história literária, como por exemplo: autores e suas obras principais, literatura portuguesa e a 

literatura barroca. Com base nos principais temas abordados, a literatura também aproxima os 

principais períodos literários que contribuíram para as mudanças da sociedade no decorrer dos 

anos até os dias de hoje. 

Principais períodos da literatura: 

 Barroco; 

 Arcadismo; 

 Romantismo; 

 Realismo/naturalismo; 

 Parnasianismo; 

 Simbolismo; 

 Pré-modernismo; 

 Modernismo; 

 Pós-modernismo. 

Zilberman (2005) pontua que:  

 

O conhecimento da literatura é um processo infinito, não apenas porque o 

leitor depara-se permanentemente com obras recentes, mas também porque 

ele busca obras do passado que se atualizam por força de sua leitura, e 

igualmente, enfim, porque obras lidas revelam aspectos inusitados a cada 

retomada. A organização da historiografia atrofia essa propriedade da 

literatura, porque o novo coincide com o que está sendo lançado, jogando 

para trás tudo o que veio antes, qualificado com antigo, ultrapassado ou 

velho. Confundindo atualidade com novidade, não estimula a redescoberta 

do já estudado, porque não consegue situá-lo em paradigmas diversos dos 

previamente estabelecidos. (ZILBERMAN, 2005, p.236).  

 

Dessa forma, todas as obras têm sua importância e sua função, e, partindo dessa visão, 

ao classificá-las dentro da linha cronológica da historiografia literária, entre novo e atual, 

perde-se o valor que elas trazem. Todas elas, não importa o tempo e a finalidade com que 

foram escritas, seja apenas por belo prazer ou com intenções de denúncias sociais, permitem 
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ao leitor a redescoberta e a apreciação de seus textos, situando-os no tempo e no espaço. Ao 

ler as obras do passado, o leitor vai contextualizá-las, a partir de suas experiências e leituras 

de mundo, tornando-as recentes. Logo, ao ler o texto em outro momento, redescobrirá e 

atualizará sua leitura e visão do próprio texto. 

Zilberman (2009) relata que a discussão acerca da importância de se trabalhar com 

literatura na escola iniciou-se entre os anos 70 para os anos 80, década esta que houve uma 

grande discussão com o intuito de reforma na educação uma vez que o modelo vigente não 

apresentava resultados satisfatórios. “A literatura encarnava a utopia de uma escola renovada 

e eficiente, de que resultavam a aprendizagem do aluno e a gratificação profissional do 

professor” (p. 13). Segundo a autora a leitura está presente nas escolas desde seu surgimento, 

porém inicialmente com o intuito de transmitir um padrão linguístico. Hoje a leitura tem por 

objetivo formar o leitor, para tanto é necessário conceber “a leitura não como o resultado 

satisfatório do processo de letramento e decodificação de matéria escrita, mas como atividade 

propiciadora de experiência única com o texto literário” (ZILBERMAN, 2009, p. 16). 

No estudo dos períodos literários são usados muitos autores conhecidos e renomados 

como Castro Alves, Guimarães Rosa, José de Alencar, Álvares de Azevedo, Franklin Távora, 

Carlos Drumond de Andrade, Machado de Assis e outros, também são estudados na disciplina 

de Literatura do ensino médio, afinal, esses nomes tiveram grande importância na literatura, 

cada um dentro de seus respectivos períodos. 

O blog dos estudantes apresenta 18 livros literários mais pedidos em vestibulares, e 

mais lidos no ensino médio sendo:  Os lusíadas, de Luís de Camões; Iracema, de José de 

Alencar; Dom Casmurro, de Machado de Assis; O tempo e o vento, de Erico Verissimo; 

Vidas secas, de Graciliano Ramos; Memórias de um sargento de milícias, de Manuel Antônio 

de Almeida; A moreninha, de Joaquim Manuel Macedo; Macunaíma, de Mário de Andrade; 

O cortiço, de Aluísio de Azevedo; A hora da estrela, de Clarice Lispector; Os sertões, de 

Euclides da Cunha; Auto da barca do inferno, de Gil Vicente; Senhora, de José de Alencar; 

Capitães de areia, de Jorge Amado; Antologia poética, de Vinicius de Moraes; Quarup, de 

Antonio Callado; Anjo negro, de Nelson Rodrigues; O Escaravelho do Diabo, de Lucia 

Machado de Almeida. 

   

A leitura do texto literário constitui uma atividade sintetizadora, permitindo ao 

indivíduo penetrar o âmbito da alteridade sem perder de vista sua subjetividade e 

história. O leitor não esquece suas próprias dimensões, mas expande as fronteiras do 

conhecido, que absorve através da imaginação e decifra por meio do intelecto. Por 

isso, trata-se também de uma atividade bastante completa, raramente substituída por 

outra, mesmo as de ordem existencial. Essas têm seu sentido aumentado, quando 

http://www.estantevirtual.com.br/b/luis-de-camoes/os-lusiadas/1405724439
https://www.estantevirtual.com.br/b/jose-de-alencar/iracema/3190945338?q=iracema
https://www.estantevirtual.com.br/b/jose-de-alencar/iracema/3190945338?q=iracema
https://www.estantevirtual.com.br/b/machado-de-assis/dom-casmurro/1761596072?q=casmurro
https://www.estantevirtual.com.br/b/erico-verissimo/o-tempo-e-o-vento-o-continente-i/3100520097?q=o+tempo+e+o+vento
https://www.estantevirtual.com.br/b/graciliano-ramos/vidas-secas/3512589860?q=vidas+secas
https://www.estantevirtual.com.br/b/manuel-antonio-de-almeida/memorias-de-um-sargento-de-milicias/910567098?q=Mem%F3rias+de+um+sargento+de+mil%EDcias
https://www.estantevirtual.com.br/b/manuel-antonio-de-almeida/memorias-de-um-sargento-de-milicias/910567098?q=Mem%F3rias+de+um+sargento+de+mil%EDcias
https://www.estantevirtual.com.br/b/joaquim-manuel-de-macedo/a-moreninha/1217566008?q=moreninha
https://www.estantevirtual.com.br/b/mario-de-andrade/macunaima/2823242167?q=macunaima
https://www.estantevirtual.com.br/b/aluisio-azevedo/o-cortico/3869507149?q=cortico
https://www.estantevirtual.com.br/b/clarice-lispector/a-hora-da-estrela/1273711314?q=hora+da+estrela
https://www.estantevirtual.com.br/b/euclides-da-cunha/os-sertoes/3308225772?q=os+sertoes
https://www.estantevirtual.com.br/b/euclides-da-cunha/os-sertoes/3308225772?q=os+sertoes
https://www.estantevirtual.com.br/b/gil-vicente/auto-da-barca-do-inferno/1792992997?q=Auto+da+Barca+do+Inferno
https://www.estantevirtual.com.br/b/jose-de-alencar/senhora/4140866561?q=senhora
https://www.estantevirtual.com.br/b/jorge-amado/capitaes-da-areia/4272167393?q=capitaes+de+areia
https://www.estantevirtual.com.br/b/vinicius-de-moraes/antologia-poetica/2295186931?q=antologia+poetica+vinicius
https://www.estantevirtual.com.br/b/antonio-callado/quarup/3998546374?q=quarup
https://www.estantevirtual.com.br/b/antonio-callado/quarup/3998546374?q=quarup
https://www.estantevirtual.com.br/b/nelson-rodrigues/anjo-negro/3378814034?q=nelson+rodrigues+anjo
https://www.estantevirtual.com.br/b/lucia-machado-de-almeida/o-escaravelho-do-diabo/3137152901
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contrapostas às vivências transmitidas pelo texto, de modo que o leitor tende a se 

enriquecer graças ao seu consumo (ZILBERMAN, 2009, p. 17). 

 

A obra literária atua em nosso subconsciente de forma que não percebemos trazendo 

situações que nos remetem ao pensar sobre, a criar caminho de superação a reavaliar nossas 

atitudes. Situações que nos leva a um crescimento enquanto pessoa humana. 

Onde o Programa Nacional Biblioteca da Escola (PNBE), desenvolvido desde 1997, 

tem o objetivo de promover o acesso à cultura e o incentivo à leitura nos alunos e professores 

por meio da distribuição de acervos de obras de literatura, de pesquisa e de referência. O 

atendimento é feito de forma alternada: ou são contempladas as escolas de educação infantil, 

de ensino fundamental e de educação de jovens e adultos, ou são atendidas as escolas de 

ensino fundamental e de ensino médio. Hoje, o programa atende de forma universal e gratuita 

todas as escolas públicas de educação básica cadastradas no Censo Escolar. O programa 

divide-se em três ações: PNBE Literário, que avalia e distribui as obras literárias, cujos 

acervos literários são compostos por textos em prosa (novelas, contos, crônica, memórias, 

biografias e teatro), em verso (poemas, cantigas, parlendas, adivinhas), livros de imagens e 

livros de história em quadrinhos; o PNBE Periódicos, que avalia e distribui periódicos de 

conteúdo didático e metodológico para as escolas da educação infantil, ensino fundamental e 

médio e o PNBE do Professor, que tem por objetivo  apoiar  a prática pedagógica dos 

professores da educação básica e também da Educação de Jovens e Adultos por meio da 

avaliação e distribuição de obras de cunho teórico e metodológico.  

Através da Literatura entramos em contato com os temas da sociedade que de certa 

forma se tornam complexos, e que não pertencem aos livros gramaticais, como por exemplo, a 

paixão, o ciúme, o autoconhecimento, a angústia, a luta do velho contra o novo, a confusão 

entre realidade e fantasia, a mentira, a existência de diferentes pontos de vista sobre um 

mesmo assunto, a leitura de textos literários capacita o leitor à compreender o próximo e 

respeitar as diferenças tais como crenças, politicas, etc. 

 

É através de uma história que se pode descobrir outros lugares, outros tempos, 

outros jeitos de agir e de ser, outras regras, outra ética, outra ótica. É ficar sabendo 

história, filosofia, direito, política, sociologia, antropologia, etc, sem precisar saber o 

nome disso tudo e muito menos achar que tem cara de aula. (ABRAMOVICH,1997, 

p. 17). 

 

Quanto maior for a diversificação dos textos literários apresentados aos alunos, maior 

será a experiência que eles terão. A faixa etária dos alunos do ensino médio varia dos treze 
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aos dezoito anos de idade, nesta fase o adolescente encontra-se emocionalmente vulnerável, e 

acaba sendo influenciado diretamente pelo poder de persuasão da mídia, dos amigos, dos 

preceitos consumistas, deixando levar-se, na maioria das vezes, pelas falsas ideologias.  

Essa fase passa a ser radical na vida do aluno, tendo em mente que neste período de 

sua vida, o educando começa a formar as suas concepções de mundo, para afirmar sua 

personalidade perante os seus pais, principalmente, aos professores e amigos. Por isso o 

adolescente quer ter responsabilidade, pois nessa fase, os alunos buscam chamar a atenção 

para si, onde a literatura deve entrara em sala de aula, pois inúmeros são os benefícios da 

literatura e da linguagem poética.   

No entanto é necessário que a prática da leitura literária em sala de aula seja 

aprimorada onde o foco não esteja apenas no conhecimento das obras literárias mas que seja 

realizado realmente um trabalho onde o aluno consiga apreciar o texto de modo eficaz, ou 

seja, é necessário que o professor busque meios de instigar o aluno a encontrar no texto 

literário um espaço lúdico de construção de sentidos. 

A maioria do contato com a literatura está na escola, porém também seja pensada a 

inserção da literatura como objeto de leitura e a formação de leitores de literatura. Sabemos 

que a literatura foi introduzida na escola desde a criação desta, embora, nem sempre o 

objetivo de ensino com objeto literário fosse, de fato, a compreensão da literatura e do texto 

literário em sua especificidade artística, já que inicialmente a literatura era instrumento para 

ensino de língua e identificação dos melhores empregos da expressão escrita através da 

linguagem de autores considerados exemplares. (CEREJA, 2005). 

O leitor literário deve saber escolher suas leituras, e a formação desse saber passa pela 

escola. Assim, segundo a autora, “o ensino de literatura se dá através da reintrodução da 

leitura da obra literária no contexto da sala de aula" (ZILBERMAN, 1990, p. 21). Todavia, 

surge uma questão: Como é possível tal processo quando não há contato com o texto? O 

contato e a familiarização com o texto em sala de aula podem ser proporcionados pela 

mediação do professor, que precisa se apresentar como um leitor, diferente dos alunos, por já 

ter uma caminhada, por já dominar um saber literário constituído que lhe assegura o papel de 

professor-mediador que promove a intenção, a intervenção, a ação e a reflexão sobre leitura, 

instigando a curiosidade, de modo a contribuir para a formação de alunos leitores e leitores 

literários (ZILBERMAN, 1990). 

As crianças e os jovens ao ouvirem ou lerem histórias parecidas com as de sua vida e 

seus cotidianos, mergulham no mágico mundo da literatura de um modo que através de 
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personagens muitas delas são curadas de suas dores, feridas e sofrimentos; como o exemplo 

da história do Patinho Feio, onde o protagonista é julgado como diferente pelos amigos e 

familiares, mas no final se torna o mais belo cisne da história. Ao ver essa mudança que 

ocorreu com o patinho, de certa forma o leitor se alegra como se aquilo fosse acontecer com 

ele em algum momento de sua vida, se ele na escola ou em casa sofre abusos parecidos.  

 

A experiência de leitura é de natureza dialógica, coloca o texto com um desafio para 

o leitor, inapelavelmente enraizado em suas vivências anteriores, orientado pelo seu 

horizonte de expectativas. E sua realização se desenvolve no fluxo do diálogo da 

novidade com o conhecimento, circunstanciado por sensações, emoções, idéias 

efêmeras, mas com mil desdobramentos. (MARTINS, 1986, p.20). 

 

Segundo Zilberman (1988) apresenta que a literatura pode converter cada indivíduo 

num leitor, introduzindo-o no universo único do código da escrita, de sons e de imagens por 

hábitos, seja pela escrita de um texto ou pela leitura de materiais impressos e ou eletrônicos, 

sendo esse o terreno no qual se instalam a prática de leitura e a imersão na cultura escrita. 

A Literatura é uma área de conhecimento de suma importância para a formação e 

desenvolvimento humano, não somente pela gratuidade e entretenimento que a ficção 

proporciona, mas por possibilitar aos leitores refletirem, porque vivenciam situações que são 

da ficção, mas que tem inspiração na condição humana, isto é, é na vida real das pessoas que 

os autores recontam essas experiências, ora valendo-se apenas do realismo cotidiano, ora do 

mundo maravilhoso e fantástico, assim define  Coelho (1997). 

De acordo a orientação dos PCN (1998), a questão do ensino da leitura literária 

envolve o exercício de reconhecimento das singularidades e das propriedades compositivas 

que matizam um tipo particular de escrita. Cabe, portanto, à escola formar leitores capazes de 

reconhecer as sutilezas, as particularidades, os sentidos, a extensão e a profundidade das 

construções literárias. Essa visão sobre a importância do texto literário na escola suscita 

práticas de sala de aula voltadas para o letramento dos alunos de modo a ampliar as 

competências mais significativas para as atividades sociais, interativas e de encantamento 

(atividades de fala, escuta, leitura, escrita, análise) 

Sendo possível influenciar positivamente o aluno na busca pela sua identidade, 

apresentando a literatura como uma maneira de ele se comunicar com o mundo a sua volta. A 

formação de leitores de textos literários no ensino médio é, sem dúvida, um grande desafio, as 

vantagens e os benefícios da literatura para a formação do aluno são incontáveis. Os gêneros 

literários oferecem assim, a oportunidade de levar até o adolescente um mundo onde ele, o 

aluno, poderá encontrar verdadeiramente a liberdade por ele almejada. A influência que o 
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professor exerce no aluno deve ser utilizada de maneira positiva, fazendo com que o aluno se 

espelhe no professor e consiga o máximo de êxito em suas leituras. Se pretendemos formar 

leitores, precisamos, antes de tudo, sermos assíduos leitores.  

Desta forma reafirma-se a necessidade de uma oferta de ensino de qualidade a 

criança ofertando-a literaturas de qualidade que estimulem o espirito crítico, que propicie a 

formação humana, ou seja, que capacite o indivíduo a perceber as especificidades da 

sociedade, sobre as formas de convivências, sobre tabus e preconceitos. 

 

 

1.2 Benefícios da Leitura 

 

A habilidade de leitura é controlada pelo hemisfério esquerdo do cérebro, logo o 

hábito de leitura estimula o cérebro e consequentemente treina-o, tornando-o cada vez melhor 

em atividades que exigem compreensão e concentração. Além disso a leitura ajuda a nutrir a 

inteligência objetiva e subjetiva. Proporcionando prazer à quem lê e impulsionando o leitor a 

libertar-se do estado de dormência, atuando dessa maneira no meio do qual faz parte.  

Como já relatado, a leitura oferece uma infinidade de conhecimento, é a porta que, 

uma vez aberta irá oferecer riquezas para o intelecto de um indivíduo, que irá formar uma 

nova mentalidade. E proporcionar o contato com a leitura, antes de tudo, é uma 

responsabilidade com a formação dos adultos de amanhã. O que se sabe é que, enquanto o 

indivíduo absorve as informações contidas em um livro, sua capacidade de compreensão 

aumenta, trata-se de algo grandioso. Alguns autores atribuem à leitura o objetivo de 

“transformar” o meio em que vivemos, a partir da leitura, como é o caso de Coelho (1997, p. 

15) ao afirmar que:  

 

Estamos com aqueles que dizem: Sim. A literatura, e em especial a infantil, tem uma 

tarefa fundamental a cumprir nesta sociedade em transformação: a de servir como 

agente de formação, seja no espontâneo convívio leitor/livro, seja no diálogo 

leitor/texto estimulado pela escola. [...] É ao livro, à palavra escrita, que atribuímos a 

maior responsabilidade na formação de consciência de mundo das crianças e dos 

jovens. (COELHO, 1997, p. 15). 

 

O aprendizado da leitura se dá a partir das experiências pessoais, devemos, 

entretanto, ir além deste contexto individual. A curiosidade é impulsionada do processo de 

aprendizado, vindo a se transformar em necessidade e esforço para “alimentar” o imaginário, 

desvelar os mistérios do mundo e permitir ao leitor desenvolver um autoconhecimento através 
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de como e o que lê. O processo de leitura acontece, coletando experiências na medida em que 

se organizam os conhecimentos adquiridos, se estabelece as inter-relações entre essas 

experiências e no processo de resolução dos problemas que se nos apresentam e Freire (2006) 

apresenta que a leitura do mundo precede sempre a leitura da palavra e a leitura desta implica 

a continuidade da leitura daquela. 

Desta forma, quanto mais o indivíduo lê sua própria realidade, assim como de outros 

e as interpreta pode aprimorar o processo da leitura escrita, a qual exige dedicação e 

exercícios individuais. É através da leitura escrita que ele irá conhecer novas realidade e 

culturas, somando esse conhecimento aos já adquiridos pela leitura de mundo, ele se 

capacitará e libertar-se-á das ignorâncias infundidas em sua mente pelos aparelhos 

ideológicos, e que muitas vezes levam a crer na sua incapacidade de pensar. Portanto, é 

essencial e necessário que o processo de leitura ocorra desde a infância e se torne contínuo 

pela vida de cada indivíduo. Que este se desenvolva em todos os sentidos, seja ele social, 

político, intelectual; através da palavra escrita e da leitura da realidade de mundo. 

Sabendo que a leitura concede ao leitor inúmeras experiências em diversos aspectos 

do conhecimento, que de modo inevitável engrandecem a metodologia ensino-aprendizagem; 

devemos analisar o ensino da literatura na escola no presente momento, e assim questionar o 

exercício pedagógico utilizado, para que possa ser entendido o motivo pelo qual os alunos 

progressivamente se afastarem e se desinteressam pelos livros, produzindo repulsão à leitura, 

o que gera enormes dificuldades em interpretação e expressão, tanto oral quanto por escrita. 

Esta observação nos leva a explorar os fatores que de certa forma atrapalham a construção de 

sujeitos leitores.  

A concepção de leitura como atividade de produção de sentidos é explicitada nos 

PCN, conforme trecho a seguir:  

 

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, de tudo o que sabe sobre a 

linguagem etc. Não se trata de extrair informação, descodificando letra por 

letra, palavra por palavra. Trata-se de uma atividade que implica estratégias 

de seleção, antecipação, inferência e verificação, sem as quais não é possível 

proficiência. É 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. (PCN, 1998, pp. 69:70). 
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Para Martins (1986) não aprendemos a ler apenas lendo o material impresso ou 

apresentado diante das telas dos suportes eletrônicos, mas vivendo e interagindo com as 

diferentes linguagens que dinamizam a comunicação na atualidade, refletindo e agindo sobre 

as mesmas. O mesmo autor ainda define que ter o domínio da literatura é fundamental para 

interagir na sociedade cada vez mais caracterizada por diferentes signos gráficos e imagéticos 

que organizam a dinâmica da comunicação nesses tempos de multimídias e redes sociais. Ler 

proporciona a recriação de novas situações, nos ensina, transforma e constrói. Ao lermos, 

podemos nos tornar personagens e autores de nossas histórias e participamos das construções 

de histórias coletivas. 

 

 

1.3 O hábito de ler 

  

Para ser possível formar um leitor competente, proficiente, que enxergue além das 

palavras escritas, é de fundamental importância ensinar ao aluno a ler literatura. Segundo 

Zilberman (1988) o exercício dessa função é delegado à escola, cuja competência precisa 

tornar-se mais abrangente, ultrapassando a tarefa usual de transmissão de um saber 

socialmente reconhecido e herdado do passado. Eis porque se amalgamam os problemas 

relativos à educação, introdução à leitura, com sua consequente valorização, e ensino da 

literatura, concentrando-se todos na escola, local de formação do público leitor.  

No processo criativo e durante toda a formação educacional há de serem promovidos 

diferentes discussões explorando-se sempre o lúdico, tornando-se assim um atrativo a parte as 

aulas onde as crianças podem se “libertar” de conceitos já estabelecidos e regras que caem por 

terra. No ponto de vista de Freire, a leitura da realidade precede a leitura da palavra. 

Aprendemos a ler o mundo antes mesmo de decodificar os sinais gráficos das letras sendo 

assim, ler o mundo é tão importante quanto ler a palavra, pois um não está dissociado do 

outro. São dois momentos que se comunicam no ato de pensar, pois existe uma relação mútua 

entre a leitura do mundo e a leitura da palavra, entre a linguagem e a realidade, entre o texto e 

o contexto, assim define Freire (1989). 

Professor Lourenço (2012) nos traz o estatuto do leitor que estabelece as normas de 

proteção e defesa do leitor sendo: 

 

Art. 1o. Este Estatuto estabelece normas de proteção e defesa do leitor. 
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Art. 2o. Considera-se leitor, para os efeitos desta lei, a pessoa física que se organize 

para o fim de se constituir e se habilitar de maneira voluntária pela prática da leitura, 

bem como apoiar institutos responsáveis pela disseminação da literatura de qualquer 

gênero, natureza ou modalidade. 

Art. 3o. O leitor é toda pessoa física que, a partir de sua vivência humana e 

intelectual com palavra escrita, aprecie, apoie, acompanhe individualmente e/ou se 

associe a qualquer instituição de defesa do hábito de leitura, por intermédio de 

determinada modalidade a ser divulgada por editoração de obras impressas ou pela 

internet. 

Art. 4o. A disseminação da prática de leitura é de responsabilidade do poder público, 

das instituições de ensino de nível fundamental, médio e superior, dos grêmios e 

academias de letras, dos círculos e bienais do livro, dos fóruns, simpósios e festas 

literárias, das associações de pais e mestres, bem como daqueles cidadãos que 

promovem, organizam, coordenam ou participam dos eventos culturais com o nítido 

intento de formação do leitor. 

Art. 5o. São deveres da República Federativa do Brasil e do Ministério da Educação 

e Cultura o irrevogável compromisso com a liberdade de expressão através de 

legível acessibilidade à veiculação de ideias, mediante registro em livros, jornais, 

revistas, sites etc, bem como correspondência por mediação de mensagem postal ou 

eletrônica. 

Art. 6o. É direito do leitor a prática do livre arbítrio perante a opção de gênero 

literário ou científico, idioma, diversificação temática e predileção autoral, 

independentemente de etnia, credo e identidade do escritor responsável pela 

produção veiculada em todo território nacional.  

Art. 7o. O leitor deverá ter acesso às bibliotecas e laboratórios de informática, locais 

em que, constitucionalmente, lhe será assegurada a acessibilidade e instrumentação 

no tocante ao ato de leitura, sobretudo aos portadores de deficiência visual ou 

síndrome de analfabetismo. 

Art. 9o. As obrigações dos leitores abrangem, inclusive, a atenção à publicação de 

obras por intermédio de romances, resenhas, artigos científicos, teses e ensaios, 

crônicas, e-mails ou pombo-correio, dissertações, blogs, gibis, pasquim etc, a fim de 

que seja promovida a prática de leitura, com suas respectivas alusões históricas, 

políticas ou simbólicas através de polissemias, metáforas, alegorias e signos. 

Art. 10o. Serão divulgadas campanhas de reabilitação dos iletrados e analfabetos 

funcionais por meio dos veículos de comunicação (televisão, rádio, outdoor, avião 

monomotor, cartaz, panfleto, cinema, espetáculo teatral, circo, internet etc), através 

de propagandas governamentais periódicas e também por intermédio de redes 

sociais, conversa de botequins e afins. 

Art. 11o. É dever incontestável das entidades públicas e/ou privadas, responsáveis 

pela disseminação da prática de leitura, atender as reclamações dirigidas ao serviço 

de fiscalização e atendimento, nos casos relacionados à violação de seus direitos e 

interesses aos órgãos de defesa e proteção do leitor. 

Art. 12o. Adverte-se que o não cumprimento das condições estabelecidas neste 

Estatuto do Leitor implicará em responsabilidade civil por infração de arbitrariedade 

intelectual, de vez que o Ministério Público colocar-se-á à disposição a fim de que as 

vítimas da inépcia educativa, vulgo ignorância, encaminhem denúncias ao Conselho 

Tutelar de Leitura.   

Art. 13o. Sem prejuízo das demais sanções cabíveis, ao órgão de administração 

pública ou privada que violar ou de qualquer forma concorrer para a violação do 

disposto nesta lei, observado o devido processo legal, incidirão as devidas penas 

judiciais e intelectivas. 

Art. 14o. Informo que o Conselho Nacional de Leitura (CNL) autorizará e 

promoverá no prazo de quarenta e cinco dias, contado da publicação desta lei, a 

promulgação do Estatuto do Leitor à luz da Carta Magna, em seus preceitos de 

justiça, educação e legalidade. (LOURENÇO, 2012, p. 1). 

 

A leitura do texto literário no ensino médio além de contribuir para a formação 

escolar, conecta o leitor com diferentes fases históricas, promove um encontro entre o leitor e 
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seu eu, e também lhe proporcionar descobertas de diversificadas formas de linguagens 

(dialetos, palavras arcaicas, gírias, etc.). O texto literário promove um encontro especial com 

a leitura, propiciando contato com diferentes aspectos da Língua Portuguesa. Quanto maior 

for a diversificação dos textos literários apresentados aos alunos, maior será a experiência que 

eles terão com este universo. 

 

Acredito que o processo de formação de leitores literários na escola está imerso num 

universo de pseudoverdades, as quais chamam de mito. São aquelas sentenças que 

todos repetem como se verdades fossem, sem questiona-las, sem parar para pensar 

se de fato, o que apregoam condiz com a realidade. (RITER,2009, p.51). 

 

Sobre o hábito de lei Freire (1989) apresenta ser indispensável, falar de tal 

importância, processo que envolve uma compreensão crítica do ato de ler, que não se esgota 

na decodificação pura da palavra escrita ou da linguagem escrita, mas que se antecipa e se 

alonga na inteligência do mundo. A leitura do mundo precede a leitura da palavra, daí que a 

posterior leitura desta não possa prescindir da continuidade da leitura daquele. Linguagem e 

realidade se prendem dinamicamente.  

Yunes (2002, p. 58-59) contribuíram para a discussão quando afirmaram: 

 

Ler é – além da “atribuição de significados à imagem gráfica segundo o sentido que 

o escritor lhe atribui – a relação que o leitor estabelece com a própria experiência”, 

através do texto. Assim envolve aspectos sensoriais (ver, ouvir os símbolos 

linguísticos), emocionais (identificar-se, concordar ou discordar, apreciar) e 

racionais (analisar, criticar, correlacionar, interpretar). Há, portanto, diferentes níveis 

de leitura que extrapolam do texto para o mundo. (YUNES, 2002, p. 58-59). 

 

A crise da leitura abarca hoje muitos letrados, incapazes de ler a própria realidade no 

mundo. Aliás, Paulo Freire já chamava atenção para o fato de que a leitura do mundo se faz 

concomitantemente à leitura da palavra. Daí ser impossível uma leitura do consenso, 

uniforme, pois no conflito das interpretações se revela a diversidade rica de um texto e, 

através dele, a da realidade. 

Para Campos (2011) um bom leitor que além de decodificar consegue também 

compreender um texto, já é um leitor mais preparado que aquele que apenas reproduz o que 

está na superfície textual. Todavia, esse ainda é um leitor que precisa evoluir bastante para 

alcançar o nível de leitura desejável ao leitor proficiente, mais do que decodificar e 

compreender um texto, é preciso compreender que a leitura envolve condições de produção, 

ou seja, ela não está dissociada de seu entorno: cultural, social, político, histórico e 

linguístico. No contexto social é importante na ação da leitura não por determinar, mas por 
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influenciar o que poderíamos entender como uma coprodução de sentidos operada na relação 

entre o sujeito-leitor e o sujeito-autor mediada pelo texto. Todavia, aquele que se poderia 

considerar como "mau" leitor não consegue, muitas vezes, sequer extrapolar o nível da 

decodificação, repetindo mecanicamente as palavras do texto, sem lhes perceber as ironias, as 

insinuações, as ambiguidades propositais, os jogos de significado e de sentidos propostos pelo 

texto. Outras vezes, não atentando para as relações estabelecidas pelas partes que compõem o 

texto, suas interdependências. 

Cereja (2005) esclarece que tanto os manuais didáticos quanto alguns professores 

interagem com os alunos tomando como referência uma sequência de procedimentos entre os 

quais a leitura do texto literário propriamente dita desempenha um papel secundário, servindo 

muito mais à exemplificação da teoria desenvolvida do que como objeto básico para a 

construção de conhecimentos de literatura ou para o desenvolvimento de habilidades de 

leitura nessa modalidade de texto.  

O professor de língua portuguesa precisa valorizar a importância da leitura para o 

ensino. Dessa forma, criar mecanismos capazes de formar um leitor capaz de processar, 

criticar, contradizer ou avaliar as informações diante de si, como também que saiba desfrutar, 

que dê sentido e significado ao que lê. Esse tipo de leitura é importante porque “põe em foco 

o leitor e seus conhecimentos em interação com o autor e o texto para construção de sentido. ” 

(KOCH e ELIAS, 2008, p. 13). 

Há também um questionamento a ser feito, será que os professores que temos em 

sala de aula possuem o hábito de leitura?  

 

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 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). 

 

É essencial que os professores, não apenas possuam tal hábito, como também 

demonstrem aos seus alunos como ler é algo gratificante e simples. Para a mudança de uma 

geração, é necessário primeiro uma mudança nas escolas, não por parte dos alunos, mas 
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daqueles que desejam influenciar. É necessário que haja motivação por parte dos professores, 

e incentivo para que o desejo por leitura se faça presente nas escolas. 

Para Silva (2014, p 43) “a leitura melhora nosso vocabulário, estimula nossa 

criatividade, amplia nossa visão social e conscientiza nosso papel como cidadãos. ”  

Todavia, não se pode jogar toda a responsabilidade dessa postura não leitora 

exclusivamente nas costas dos professores como sendo apenas o resultado de uma escolha 

pessoal. É necessário também investigar as causas desse ‘abandono’, buscar entender por que 

isso acontece e, ao mesmo tempo, procurar estabelecer meios de recuperação desse professor-

leitor.  

Dentre as inúmeras possibilidades de identificação das potenciais causas desse 

problema, destacamos: a deficiência já na formação desses professores, com grades 

curriculares de cursos universitários bastante ultrapassadas e com a falta de foco na formação 

desse futuro professor como leitor literário; a falta de reconhecimento e valorização do 

profissional professor, o que acaba desmotivando o mesmo; a baixa remuneração que, em 

alguns casos, obriga o professor a ter um número de aulas muito grande, fazendo com que não 

disponha de tempo livre suficiente para seu aperfeiçoamento pessoal e profissional; a 

cobrança penosa de alguns processos seletivos de ingresso em universidades, que impõe 

conteúdos obrigatórios, ainda, ultrapassados ou sem valorização do papel social da leitura; 

dentre outras causas. 

De fato é real esses empecilhos na formação de professores, essa falha não ocorre 

apenas na universidade, mas desde o início, no ensino fundamental, médio e também superior, 

o que influencia de modo muito negativo na constituição de professores-leitores, entretanto, 

não podemos usar isso como desculpa ou amparo para permanecer paralisado; é preciso, 

procurar formas de combater esses impasses, propondo ações que contribuam com a 

constituição do professor-leitor, para que assim possa gerar alunos-leitores, através do 

exemplo dado pelos professores, de modo que atuem não apenas para cumprir um programa 

didático, mas sim uma formação de leitores assíduos. 

Na escolarização inadequada observa-se a ausência de uma proposta de ensino 

interdisciplinar, fato que contribui para o estudo do texto literário como elemento isolado das 

demais disciplinas e dos saberes prévios do aluno-leitor. Esse, pois o não percebe a integração 

entre a literatura e as demais áreas de conhecimento.  
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1.4 A Literatura e a Tecnologia 

 

Muito se fala do impacto das tecnologias de informação sobre o livro, e a influência 

desse fator na leitura e no hábito de ler. As habilidades tecnológicas e suas facilidades têm 

afetado ao distanciamento quanto ao livro, como sendo fonte inesgotável do conhecimento e 

dando lugar a buscas na internet a procura de informação, o que torna as crianças submissas 

ao controle das em redes sociais, jogos eletrônicos, entre outros, que em excesso causam mal 

ao intelecto de qualquer ser humano, uma vez que os resultados na maioria das vezes são 

extremamente semelhantes a toda busca pela internet e não agregam conteúdos capazes de 

manifestar conhecimento para ser repassado a outros indivíduos. 

As novas tecnologias estão incorporadas ao dia a dia, assim como a leitura. Adaptar-

se às novas formas de ler, por meio de aparatos tecnológicos, é natural. Todavia, independente 

das transformações tecnológicas, este estudo defende princípios inquestionáveis: apesar do 

enorme avanço tecnológico, o livro ainda é o primeiro contato com a leitura, e o professor 

ainda é o principal mediador da leitura na escola. Esse pensamento é respaldado em Freire 

(2006, p.20), quando afirma que: 

 

A leitura do mundo precede sempre a leitura da palavra, daí que a posterior leitura 

desta implica a continuidade da leitura daquele”. De alguma maneira, porém 

podemos ir mais longe e dizer que a leitura da palavra não é apenas precedida pela 

leitura do mundo, mas por uma certa forma de “escrevê-lo” ou de “reescrevê-lo”, 

quer dizer, de transformá-lo através de nossa prática consciente (FREIRE, 2006, p. 

11). 

 

Na atualidade, as novas tecnologias inseriram-se de maneira bastante atuante na 

sociedade de forma geral, além de propiciarem transformações também na relação da 

Literatura com a sociedade, e consequentemente com os meios de produção, produtores, 

receptores, levando-nos a repensar e questionar sobre o livro e suas formas de veiculação, e os 

novos rumos que a leitura pode tomar. 

Com os avanços tecnológicos e a facilidade na obtenção de conhecimentos, a leitura 

tornou-se escassa, os alunos conseguem resumos de obras com extrema agilidade e fica difícil 

ao professor saber se o aluno realmente leu a obra ou não. Por esse motivo, os professores 

devem criar métodos de leituras que seja prazerosos aos estudantes. Tornando a leitura um ato 

positivo, e não uma cobrança, devemos auxiliar os alunos para que encontrem seus estilos 

literários, permitir que escolham o que querem ler, de modo que o aluno leia com interesse.  
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Quando a leitura de determinada obra for obrigatória, deve-se aborda-la de forma 

lúdica, com atividade atrativa e divertida, de modo a instigar o aluno e sobre esse aspecto 

Barbosa (1994, p. 141) define que “a escola deve se organizar em função de um novo 

conceito de leitura, que supõe a adoção de um novo processo de aprendizagem”. 

A perspectiva da transformação promovida pelas mídias digitais mostra que há 

resistência à ligação entre tecnologia e literatura.  

 

É inegável que a revolução da escrita trouxe uma mudança de paradigmas na relação 

do homem com o mundo, sem, contudo, abolir ou substituir totalmente as práticas 

preexistentes, como o cinema não matou o livro, apesar dos temores. (YUNES, 

2002, p. 16) 

 

É necessário também que a tecnologia seja utilizada a favor da leitura, e deve ser 

vista como algo benéfico pelos educadores. Os professores podem explorar a tecnologia e 

mostrar aos alunos as possibilidades de leituras, como acesso a obras novas, projetos de 

leituras, grupos em redes sociais voltados para a literatura e muito mais.  

Rolim (2015) relata alguns resultados pertinentes sobre a relação e a concepção de 

professores de literatura acerca da tecnologia no ensino:  

 

Os indicadores da pesquisa “Concepções dos professores sobre o ensino de 

Literatura: as perspectivas docentes” reafirmam o otimismo com as TIC, ao indicar 

que a imensa maioria dos professores entrevistados crê que a tecnologia pode ter 

uma influência positiva no ensino de Literatura. Somente aí os 90% dos professores 

que acreditam que a Internet pode colaborar para que os alunos se tornem leitores 

frequentes (ROLIM, 2015, p. 24). 

 

Diante de alunos nativos digitais, cercados por aparelhos tecnológicos e professores 

que têm a percepção de que tecnologia e ensino literário podem conversar harmonicamente 

em sala de aula, é preciso retomar que estratégias estão sendo desenvolvidas para aproximar 

tecnologia e leitura na escola diante de algumas dificuldades físicas que permeiam as escolas 

como: difícil acesso à internet, computadores com acesso reduzido, proibição de uso de 

celular, dentre outras. 

Considerando a presença cada vez mais maciça da tecnologia na vida social e 

escolar, surge o desafio de acompanhar os desdobramentos desta realidade, para melhor 

compreender este cenário e agir no mesmo. Como pesquisadores, temos o papel de investigar 

em que medida novas tecnologias podem colaborar com o ensino e aprendizagem, e propor 

novas formas de pensamento e de compreensão da realidade tecnológica nas práticas 

docentes. Já como professores, podemos aplicar e avaliar na prática novas metodologias em 
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nossas aulas, objetivando resultados mais satisfatórios no que tange a função maior do 

ensinar, conforme Zilberman (2009), isto é, a emancipação pessoal de nossos alunos. 

A ideia é que você apreenda o máximo com o mínimo de esforço, então, após a 

leitura de cada livro, faça resumos que permitam que você possa consultá-los mais tarde. 

Assim, antes das provas de vestibular, os alunos repassam as informações mais relevantes de 

cada livro.  

Para Kenski (2003), existem benefícios de se utilizar novas tecnologias na educação, 

tais como a aprendizagem deixar de ser um processo solitário e tornar-se algo coletivo e 

integrado; as novas formas de intercâmbio e de cooperação com pessoas e instituições sem 

limites e restrições geográficas; e o desenvolvimento de “novas habilidades de aprendizagem, 

atitudes e valores pessoais e sociais”. A autora declara, ainda, que:  

 

Os atributos das novas tecnologias digitais tornam possível o uso das capacidades 

humanas em processos diferenciados de aprendizagem. A interação proporcionada 

por softwares especiais e pela internet, por exemplo, permite a articulação das redes 

pessoais de conhecimentos com objetos técnicos, instituições, pessoas e múltiplas 

realidades para a construção de espaços de inteligência pessoal e coletiva. (KENSKI, 

2003, p. 51). 

 

A complexa sociedade desde início de século, assiste a um processo de mudanças 

tecnológicas que tem seu expoente no computador e na internet, como o teve a máquina de 

escrever no início do século XX e a natureza do século, assim afirma Lima (2010), onde esse 

processo congrega em si o popular, que levanta questões, mas não as responde. 

 

A crítica pós-moderna no Brasil, ainda em formação, precisa de debruçar sobre a 

tarefa do estabelecimento de uma teoria literária que busque criar condições para a 

compreensão das transformações pelas quais tem passado a literatura brasileira, e 

não somente ela, mas a literatura como um todo. Na realidade, ela, a crítica pós-

moderna, é um trabalho de reinterpretação da própria crítica que tem por objetivo 

restabelecer a idéia da literatura como forma de conhecimento, exercício liberdade, 

crítica do real, mito verdadeiro e se recolocar como diálogo, ampliação da literatura, 

extensão do saber e da ação da obra. (LIMA, 2010, p. 241).  

 

A transformação tecnológica dividiu alguns no fim do século XIX e início do século 

XX dividiu alguns escritores quanto a reprodução do discurso. Segundo Lima (2010) em 

plena era da máquina de escrever o ato de datilografar encontrou grandes entusiastas em 

Monteiro Lobato e João do Rio, enquanto em Lima Barreto soou quase como agressão. A 

imprensa que começava a se modernizar, também viu uma forma positiva a mecanização da 

escrita, onde essa mecanização a que Jorge Amado preferiu não aderir quando veio 

acompanhada de eletricidade pela máquina de escrever elétrica. 
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A cultura contemporânea enquadra-se na última tipologia de Maingueneau, o que se 

deve ao desenvolvimento de recursos tecnológicos que permitem diferir a oralidade, tais como 

discos, cassetes, cinema. Dentre tais recursos, destaca-se, sem dúvida, a tecnologia digital. 

Como aponta Campos (2006, p. 113), a escrita digital parece estar mudando a “cultura do 

livro”, implantada a partir do surgimento da imprensa, desde o século XVI, na medida em que 

recupera a imediaticidade e a aparente não-identidade, características da cultura oral: “O 

sentido de uma permanência contemplativa” – típico da cultura do livro – “é suplantado por 

uma superabundância dinâmica e volátil de possibilidades”. 

A relação entre tecnologia e cultura tem levado a vários questionamentos sobre a 

produção de literatura na esfera digital. Em uma das principais questões é acerca do livro 

impresso e do livro eletrônico.  

Para Lima (2010) considerar o computador como um instrumento a mais para 

reproduzir textos, sons ou imagens sobre um suporte fixo equivale a negar sua fecundidade 

propriamente cultural, ou seja, o aparecimento de novos gêneros ligados á interatividade. 

De acordo com dados de uma pesquisa divulgada pela União Internacional das 

Telecomunicações (UIT) no final do ano de 2014, o número de celulares no mundo já era 

igual ao número de habitantes no planeta. Nesse mesmo prazo, segundo a UIT, cerca de 3 

bilhões de habitantes estariam usando a internet. Além disso, dois terços desses usuários de 

internet estão em países em desenvolvimento. Atualmente, o Brasil é o 65º país mais 

conectado do mundo e, quando se fala em continente americano, está na 10ª colocação. Estes 

números indicam que, de fato, o Brasil é um país conectado, embora ainda haja exclusão. 

Para exemplificar a velocidade com que as informações mudam, pois, ao se acessar o 

site www.worldometers.info, pode-se acompanhar as alterações dos mesmos, em tempo real, 

e fazer as comparações. Os dados da Figura 1 são de novembro de 2017. 

 

 

Figura 01: Circulação de Informação 

http://www.worldometers.info/
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Fonte: www.worldometers.info/pt 

 

Diante disso, observa-se que, atualmente, as informações estão em todos os lugares e 

aparecem de todas as formas, mas não basta tê-las, é preciso saber como utilizá-las de forma 

correta e criativa. Pelo enfoque deste estudo, é necessário utilizá-las como ferramentas 

eficazes e mediadoras que facilitam a aprendizagem do aluno. 

Nesse contexto de excesso de informação, Hannigan (2010) investigou o motivo do 

desinteresse dos jovens pela leitura em livros, e testemunhou que:  

 

Parte do meu completo desinteresse pelos livros vem do fato de que, no segundo em 

que um livro é publicado hoje, já está obsoleto. Desde que eu estava na quinta série, 

era capaz de acessar qualquer informação na internet de forma mais rápida e precisa 

do que conseguiria fazer em um livro. Além disso, a informação online é gratuita. 

(HANNIGAN, 2010, p. 24).  

 

Os motivos expostos por Hannigan (2010) constituem características relacionadas à 

geração “Z”, ou seja, aos adolescentes de hoje, que são atentos às mudanças tecnológicas e 

possuidores de certo poder aquisitivo, fruto de uma 27 atividade laboral que começa cedo, 

visando à própria independência financeira, pois esta possibilita a aquisição de objetos de 

desejo, tais como smartphones, notebooks, tablets, ipod, ipad, entre outros. 

Questões como o fim do livro impresso e a perda de qualidade no fazer literário 

precisam, de um estudo mais aprofundado e livre de partidarismo, como o precisam também 

as novas formas de linguagem que estão surgindo aliadas a tecnologia, restaurando e 

recriando velhos temas da arte e da cultura. Por outro lado, contudo, também se tem 

http://www.worldometers.info/pt


28 

 

 

 

considerado a hipertextualidade como um recurso não apenas pertencente ao meio 

propriamente eletrônico, mas também passível de ser executado em meio impresso. 

Desde o surgimento da tecnologia digital, a poesia concreta tem servido como 

verdadeiro suporte para os novos meios, permitindo os mais ousados experimentos, que se 

estendem da mera animação computadorizada até hibridismos com a música eletrônica e com 

clips televisivos. Chama atenção o fato de que esse tipo de arte possui um altíssimo potencial 

de impacto sobre as massas, assim apresenta Campos (2006). 

Nas últimas décadas, o desenvolvimento do computador como principal meio 

tecnológico tem levado artistas e escritores a explorar as possibilidades estéticas do 

hipertexto. 

É então exigido da escola e do professor o entendimento das melhores formas de 

abrigar e incorporar as tecnologias nos processos educativos, para que os usos sejam de fato 

construtivos com perspectivas mais atuais sobre ensino e papel da educação, do aluno e do 

professor, nos dias atuais. O trabalho de entender e apropriar-se desses recursos para melhor 

proveito na sala de aula é evidentemente difícil, porém ao mesmo tempo extremamente 

benéfico, sempre em busca pela melhor apropriação das tecnologias na educação. 

De maneira geral, o avanço e disseminação dos e-Books contribuiu para popularizar 

a leitura em um nível muito mais variado e amplo e principalmente formidável. O leitor agora 

pode interagir com o livro de maneira nunca, organizando, editando, copiando, e muitas das 

vezes tornando-o seu. 

 

 

1.5 A Importância da Literatura na Formação Social 

 

Desse modo seria difícil enumerar os benefícios da literatura na formação das 

pessoas, pelo simples fato de a literatura não ter fronteira em si mesma, ela atua de forma 

livre, sem se conter a temas, pessoas, autores, tempo, espaço. Ela é a junção entre o ler e as 

alturas, é conhecer a vida, é viajar no tempo e no espaço, conhecer o mundo sem se preocupar 

com o combustível; é vencer a força da gravidade, sem lutar e sem se mover.  

É na atividade de leitura que o aluno ativará o lugar social, suas vivências, suas 

relações com o outros, os valores de sua comunidade e seus conhecimentos textuais. “A 

leitura e a produção de sentido são atividades orientadas por nossa bagagem sócio-cognitiva: 

conhecimentos da língua e das coisas do mundo. ” (KOCH e ELIAS, 2008, p.21). 
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A leitura é de fundamental importância para o desenvolvimento das pessoas, para 

nossa formação social, contemplando os mais variados aspectos que vão desde a linguagem, 

passando pela sensibilidade, emoção até a criticidade e exercício da reflexão que são 

fundamentais para as diferentes aprendizagens. Através das leituras que realizamos, nos 

apropriamos de um vasto conhecimento sobre diferentes lugares, descobrimos um novo 

mundo de culturas e saberes, muitas vezes sem fisicamente saímos do lugar. 

Para Zilberman (1990, p. 19):  

 

O texto literário introduz um universo que, por mais distanciado do cotidiano, leva o 

leitor a refletir sobre sua rotina e a incorporar novas experiências. O texto artístico 

talvez não ensine nada, nem se pretenda a isso; mas seu consumo induz a algumas 

práticas socializantes que, estimuladas, mostram-se democráticas, porque 

igualitárias. (ZILBERMAN,1990, p. 19). 

 

Essa nova perspectiva de leitura/entendimento da obra literária dependerá do 

trabalho aguçado e sensível do professor de sala, ou de um professor pertencente à área de 

Língua Portuguesa e Literatura que, em consenso com o professor de sala, atenda os alunos 

em contra turno, no preparo com o texto e com a encenação.  

 

A escola, na mesma medida em que trabalha com pessoas, trabalha com valores, 

crenças e hábitos de comportamento e linguísticos diferentes, também cria uma faca 

de dois gumes com divergências de ideias, de linguagens, demonstrando as 

diferenças entre indivíduos de classes inferiores e superiores. Posicionada como a 

base da educação, o ato de ler assume sua função, político democrático ou não, 

dependendo do grupo social a que está sujeito. Então, se a escola tem a intenção de 

participar do processo democrático do país deve incentivar a leitura nas séries 

iniciais, começando primeiramente com uma metodologia de ensino que estimula 

prazer da leitura que reflita na educação, o desenvolvimento de pensamento crítico, 

enquanto leem, em relação à realidade. (ZIBERMAN, 2009, p. 56). 

 

A organização escolar com vistas à formação de leitores e cidadãos é fator 

imprescindível para o sucesso de práticas pedagógicas que inovem e solidifiquem a relação do 

aluno com o texto literário. Essa condição é essencial para que os debates sejam pontuados 

por postura crítica e responsável quanto à organização, desenvolvimento e execução do 

trabalho e, principalmente, para que haja percepção da importância da troca de experiência 

com o outro e da possibilidade de superação de problemas a partir do trabalho intelectual 

coletivo. 

 

A literatura provoca no leitor um efeito duplo: aciona sua fantasia, colocando frente 

a frente dois imaginários e dois tipos de vivência interior; mas suscita um 

posicionamento intelectual, uma vez que o mundo representado no texto, mesmo 
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afastado no tempo ou diferenciado enquanto invenção, produz uma modalidade de 

reconhecimento em quem lê (ZILBERMAN, 1990, p. 19). 

 

A autoconsciência do homem realiza-se a partir de sua determinação em conhecer a 

si mesmo, de modo a encarar a responsabilidade de seu próprio destino. O texto literário, 

narrativo, poético ou dramático, pode funcionar como espelho a partir do que, após o 

mergulho na leitura, o leitor se percebe e, estimulado ou provocado, formula questionamentos 

sobre a própria existência. 

Para Freire (1989, p. 22) a leitura de mundo se trata de leitura da palavra e a leitura 

desta implica a continuidade da leitura daquele. De alguma maneira, porém, podemos ir mais 

longe e dizer que a leitura da palavra não é apenas precedida pela leitura de mundo, mas que 

por certa forma de ‘descrevê-lo’ ou de ‘reescrevê-lo’, quer dizer, de transformá-lo através de 

nossa prática consciente. 

A formação de leitores garante uma sociedade mais justa, mais sábia e mais 

equilibrada, com cidadãos conscientes de suas necessidades, mas também de suas obrigações, 

antenados com os erros do passado e em busca de soluções para o futuro. Agente 

questionador pelo conhecimento transmitido, a leitura sempre foi vista como perigosa por 

aqueles que pretendem manter a escuridão para fazer valer apenas a sua suposta luz.  
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2 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

A metodologia é a ciência pelo meio onde será investigada toda a pesquisa, um 

procedimento cientifico pelo qual se dará a verificação das hipóteses apresentadas.  

 

 

2.1 Tipo de Pesquisa 

 

A abordagem utilizada foi de caráter qualitativo, pelo fato de não ser necessário o 

uso de técnicas qualitativas. Elegeu-se por procedimento descritivo quanto aos objetivos a 

serem alcançados. Nessa pesquisa apenas será descrito os dados.  

 

Na pesquisa qualitativa se considera o ambiente como fonte direta dos dados e o 

pesquisador como instrumento chave; possui caráter descritivo; o processo é o foco 

principal de abordagem e não o resultado ou o produto; a análise dos dados foi 

realizada de forma intuitiva e indutivamente pelo pesquisador; não requereu o uso de 

técnicas e métodos estatísticos; e, por fim, teve como preocupação maior a 

interpretação de fenômenos e a atribuição de resultados. (GODOY, 1995, p.58) 

 

Foi feito um estudo de caso configurativo-disciplinado descritivo seguindo os 

caminhos indicados por Yin (1994) que indica uma pesquisa nesses moldes quando o 

pesquisador almeja apenas descrever os dados encontrados sem fazer julgamento ou interferir 

nas práticas realizadas no lócus da pesquisa. 

O Método qualitativo é conceituado por Gil (2002) como: 

 

Nas pesquisas de cunho qualitativo, sobretudo naquelas em que não se dispõe 

previamente de um modelo teórico de análise, costuma-se verificar um vaivém entre 

observação, reflexão e interpretação à medida que a análise progride, o que faz com 

que a ordenação lógica do trabalho torne-se significativamente mais complexas. 

(GIL, 2002, p. 92). 

 

Conforme Gil (2002) há um alerta sobre a dificuldade que o pesquisador pode 

encontrar na hora de fazer as análises, desse modo, a pesquisadora buscou fazer diversas 

leituras e estudos sobre a abordagem qualitativa, para assim evitar tal transtorno. 
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2.2 Instrumento de Coleta de Dados 

 

No entendimento de Barros (2000) a metodologia de pesquisa como um conjunto de 

procedimentos a serem utilizados na obtenção do conhecimento, é o método de processos e 

técnicas que garante a legitimidade do saber obtido 

A população desse estudo compreende os alunos do ensino médio da Escola Albert 

Eistein no município Guarantã do Norte – MT, composta por 31 (Trinta e uma) turmas.  

De acordo com Oliveira (1999) a população é um conjunto de seres animados ou 

inanimados que representam pelo menos uma característica em comum a ser consultada. E da 

amostra Marconi e Lakatos (2006) apresenta como sendo uma porção ou parcela do universo 

(população); é um subconjunto do universo. 

A coleta de dados será através questionário aplicado a 01 (uma) das 31 (trinta e uma) 

salas de alunos do ensino médio, sendo a turma da professora Roseli Silva Ferreira. Segundo 

Gil (1999, p. 116) “a elaboração do questionário consiste basicamente em traduzir os 

objetivos específicos da pesquisa em itens redigidos”. Para Marconi e Lakatos (2006) 

verificar se o questionário apresenta três importantes elementos, quais sejam, fidedignidade, 

validade e operatividade.  

 

É um instrumento de coleta de dados, constituído por uma série ordenada de 

perguntas, que devem ser respondidas por escrito e sem a presença do entrevistador. 

Em geral, o pesquisador envia o questionário ao informante, pelo correio ou por um 

portador; depois de preenchido, o pesquisado devolve-o do mesmo modo. 

(MARCONI E LAKATOS, 2006, p. 203). 

 

O questionário obedece uma estrutura formada por doze questões com linguagem 

simples procurando atender aos objetivos desta pesquisa.  

 

 

2.3 Universo e Amostra 

 

O objetivo geral desta pesquisa consiste em verificar a importância da literatura no 

ensino médio, sendo possível influenciar positivamente o aluno na busca pela sua identidade, 

apresentando a literatura como uma maneira de ele se comunicar com o mundo a sua volta. A 

formação de leitores de textos literários no ensino médio é, sem dúvida, um grande desafio, as 

vantagens e os benefícios da literatura para a formação do aluno são incontáveis. Os gêneros 

literários oferecem assim, a oportunidade de levar até o adolescente um mundo onde ele, o 



33 

 

 

 

aluno, poderá encontrar verdadeiramente a liberdade por ele almejada. A influência que o 

professor exerce no aluno deve ser utilizada de maneira positiva, fazendo com que o aluno se 

espelhe no professor e consiga o máximo de êxito em suas leituras. Se pretendemos formar 

leitores, precisamos, antes de tudo, sermos assíduos leitores.  

O desenvolvimento do presente enfatiza os aspectos voltados a literatura, habito de 

ler, o a tecnologia que atualmente domina o universo humano, em seguida demonstra os 

elementos textuais em relação ao tema e na sequência as referências bibliográficas. 

Será não probabilística, os dados coletados nas empresas foram caracterizados por 

meio de uma análise descritiva dos dados coletados na amostra, apresentados por meio de 

tabelas e gráficos, por meio de cuja análise se busca atender aos objetivos do estudo. Num 

segundo momento, as informações coletadas na pesquisa foram analisadas qualitativamente, 

por meio de discussão e interpretação dos resultados. 

 

 

2.4 Instrumentos de Análise de Dados 

 

Buscando o progresso da pesquisa, alcançar os objetivos propostos, bem como 

responder o questionamento que me impulsionou a elaboração do presente, faz-se necessário a 

organização, interpretação dos dados para que possa fundamentar as considerações finais. 

 

É a atividade intelectual que procura dar um significado mais amplo às respostas, 

inculando-as a outros conhecimentos. Em geral, a interpretação significa a exposição 

do verdadeiro significado do material apresentado, em relação aos objetivos 

propostos e ao tema. Esclarece não só o significado do material, mas também faz 

ilações mais amplas dos dados discutidos. (MARCONI E LAKATOS, 2006, p. 170). 

 

Desse modo, fazendo uso das técnicas de pesquisa, delineou-se toda a 

fundamentação teórica da pesquisa aqui implementada, buscando assim alcançar os objetivos 

estabelecidos, bem como responder o questionamento levantado no que tange ao estudo da 

importância da literatura no ensino médio. A apresentação, descrição e análise dos dados são 

apresentadas no próximo capítulo. 
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3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Foram apresentados os questionários aos alunos do Ensino Médio da escola 

Albert Einstein, turma da professora Roseli Silva Ferreira e as respostas obtidas 

foram tabuladas e apresentadas através de gráficos.  

Na primeira pergunta no intuito de identificar se os alunos se consideram 

leitores, a resposta apresentada pelos respondentes onde 92% responderam como sim 

e 8% como não. 

  

Tabela nº 01 Você se considera um leitor? 

 

Item Descrição Quantidade Porcentagem 

1 Sim 16 94% 

2 Não 1 6% 

Total 17 100% 

 

Gráfico: 01  

 
 

 

Para Campos (2011) um bom leitor que além de decodificar consegue também 

compreender um texto, já é um leitor mais preparado que aquele que apenas reproduz o que 

está na superfície textual. Todavia, esse ainda é um leitor que precisa evoluir bastante para 

alcançar o nível de leitura desejável ao leitor proficiente, mais do que decodificar e 
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compreender um texto, é preciso compreender que a leitura envolve condições de produção, 

ou seja, ela não está dissociada de seu entorno: cultural, social, político, histórico e 

linguístico. No contexto social é importante na ação da leitura não por determinar, mas por 

influenciar o que poderíamos entender como uma coprodução de sentidos operada na relação 

entre o sujeito-leitor e o sujeito-autor mediada pelo texto. Todavia, aquele que se poderia 

considerar como "mau" leitor não consegue, muitas vezes, sequer extrapolar o nível da 

decodificação, repetindo mecanicamente as palavras do texto, sem lhes perceber as ironias, as 

insinuações, as ambiguidades propositais, os jogos de significado e de sentidos propostos pelo 

texto. Outras vezes, não atentando para as relações estabelecidas pelas partes que compõem o 

texto, suas interdependências. 

Na segunda pergunta na eminência de identificar qual é a melhor forma de aprender 

literatura, a resposta apresentada pelos respondentes onde a maioria 31% dos alunos 

consideram a explicação do professor a melhor forma de aprender conteúdos voltados a 

literatura, 23% cada o teatro/dramatização, filmes/vídeos e a leitura propriamente dita. 
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Tabela nº 02: Qual a melhor forma de aprender conteúdos relacionados a literatura em sala? 

Item Descrição Quantidade Porcentagem 

1 Leitura 4 23% 

2 Teatro/Dramatização 4 23% 

3 Filmes/Vídeos 4 23% 

4 Explicação dos professores 5 31% 

Total 17 100% 

 

Gráfico: 02 

 
 

Nesse sentido se faz presente a qualificação do professor e seu comprometimento com 

o ensino. É essencial que os professores demonstrem aos seus alunos como ler é algo 

gratificante e simples. Para a mudança de uma geração, é necessário primeiro uma mudança 

nas escolas, não por parte dos alunos, mas daqueles que desejam influenciar.  

Para Martins (1986) não aprendemos a ler apenas lendo o material impresso ou 

apresentado diante das telas dos suportes eletrônicos, mas vivendo e interagindo com as 

diferentes linguagens que dinamizam a comunicação na atualidade, refletindo e agindo sobre 

as mesmas. O mesmo autor ainda define que ter o domínio da literatura é fundamental para 

interagir na sociedade cada vez mais caracterizada por diferentes signos gráficos e imagéticos 

que organizam a dinâmica da comunicação nesses tempos de multimídias e redes sociais. Ler 

proporciona a recriação de novas situações, nos ensina, transforma e constrói. Ao lermos, 
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podemos nos tornar personagens e autores de nossas histórias e participamos das construções 

de histórias coletivas. 

Dentro da literatura destacamos o uso de peças de teatro, como forma de apresentação 

para os alunos, buscando prender sua atenção e despertar o gosto pela leitura da literatura 

pois, o grande desafio desta é fornecer subsídios teóricos e metodológicos para auxiliar na 

prática pedagógica. 

Na terceira pergunta busca saber quantos livros literários foram lidos ao longo do 

ensino médio, tendo como resposta a maioria com 44% leram de 4 a 6 livros no ensino médio, 

23% dos respondentes leram de 1 a 3 livros e 11% leram de 7 a 9 livros, mais de 10 livros e 

também aqueles que apresentaram não terem lido nenhum livro no ensino médio, tendo esse 

último dado preocupante, porem pode ter ocorrido uma incorreta interpretação do respondente 

em relação a pergunta, pois no planejamento de aula está presente a leitura e apresentação das 

obras lidas nesse ano, e na mesma proporção alunos responderam ler mais de 10 obras durante 

o ensino médio. 
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Tabela nº 03: Quantos livros literários você leu ao longo do ensino médio? 

 

Item Descrição Quantidade Porcentagem 

1 Nenhum livro 2 11% 

2 De 01 a 03 livros 4 23% 

3 De 04 a 06 livros 7 44% 

4 De 07 a 09 livros 2 11% 

5 Mais de 10 livros 2 11% 

Total 17 100% 

 

Gráfico: 03 

 

 

 

É necessário que haja motivação por parte dos professores, e incentivo para que o 

desejo por leitura se faça presente nas escolas e sobre a leitura e formas de aprender Silva 

(2014, p 43) apresenta que “a leitura melhora nosso vocabulário, estimula nossa criatividade, 

amplia nossa visão social e conscientiza nosso papel como cidadãos.”  

Na quarta pergunta com intuito de identificar as obras lidas no ensino médio, foram 

identificados assim: A maioria dos livros lidos com 13% foram Dom Quixote de Miguel 

Servantes e o Cortiço de Aluizio Azevedo, 10% dos respondentes leram Escava Isaura de 

Bernardo Guimarães, outras 18 obras também foram lidas porem em porcentagem menor. 
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Tabela nº 04: Cite o nome dos autores/obras que você leu no período do ensino médio: 

Item Descrição Quantidade Porcentagem 

1 Culpa das Estrelas 2 5% 

2 Escrava Isaura 4 10% 

3 Casa das Sete Mulheres 1 2% 

4 Dom Casmurro 2 5% 

5 Iracema 2 5% 

6 Dom Quixote 5 13% 

7 O Cortiço 5 13% 

8 O Mulato 2 5% 

9 Memórias Póstumas de Brás Cubas 3 7% 

10 A Moreninha 1 2% 

11 Romeu e Julieta 2 5% 

12 Memórias de um Sargento de Milícias 1 2% 

13 Querido Jhon 1 2% 

14 Minha Vida fora de Série 1 2% 

15 A Menina que Roubava Livros 1 2% 

16  Senhora 2 5% 

17 Inocência 2 5% 

18 Pequeno Príncipe 2 5% 

19 Aventuras de Gulliver 1 2% 

20 O Poder da Paciência 1 2% 

21 Correio de Luz 1 2% 

Total 41 100% 
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Gráfico: 04 
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O blog dos estudantes apresenta 18 livros literários mais pedidos em vestibulares, e 

mais lidos no ensino médio sendo:  Os lusíadas, de Luís de Camões; Iracema, de José de 

http://www.estantevirtual.com.br/b/luis-de-camoes/os-lusiadas/1405724439
https://www.estantevirtual.com.br/b/jose-de-alencar/iracema/3190945338?q=iracema
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Alencar; Dom Casmurro, de Machado de Assis; O Tempo e o Vento, de Erico Verissimo; 

Vidas Secas, de Graciliano Ramos; Memórias de Um Sargento de Milícias, de Manuel 

Antônio de Almeida; A Moreninha, de Joaquim Manuel Macedo; Macunaíma, de Mário de 

Andrade; O Cortiço, de Aluísio de Azevedo; A Hora da Estrela, de Clarice Lispector; Os 

Sertões, de Euclides da Cunha; Auto da Barca do Inferno, de Gil Vicente; Senhora, de José de 

Alencar; Capitães de Areia, de Jorge Amado; Antologia Poética, de Vinicius de Moraes; 

Quarup, de Antonio Callado; Anjo Negro, de Nelson Rodrigues; O Escaravelho do Diabo, de 

Lucia Machado de Almeida.  

Na quinta pergunta na eminencia de identificar a importância do ensino da literatura 

obtive a resposta da totalidade dos respondentes, ou seja, 100% caracterizam como importante 

o ensino da literatura em sala de aula. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela nº 05: Você considera importante o ensino de literatura? 

 

https://www.estantevirtual.com.br/b/jose-de-alencar/iracema/3190945338?q=iracema
https://www.estantevirtual.com.br/b/machado-de-assis/dom-casmurro/1761596072?q=casmurro
https://www.estantevirtual.com.br/b/erico-verissimo/o-tempo-e-o-vento-o-continente-i/3100520097?q=o+tempo+e+o+vento
https://www.estantevirtual.com.br/b/graciliano-ramos/vidas-secas/3512589860?q=vidas+secas
https://www.estantevirtual.com.br/b/manuel-antonio-de-almeida/memorias-de-um-sargento-de-milicias/910567098?q=Mem%F3rias+de+um+sargento+de+mil%EDcias
https://www.estantevirtual.com.br/b/manuel-antonio-de-almeida/memorias-de-um-sargento-de-milicias/910567098?q=Mem%F3rias+de+um+sargento+de+mil%EDcias
https://www.estantevirtual.com.br/b/joaquim-manuel-de-macedo/a-moreninha/1217566008?q=moreninha
https://www.estantevirtual.com.br/b/mario-de-andrade/macunaima/2823242167?q=macunaima
https://www.estantevirtual.com.br/b/mario-de-andrade/macunaima/2823242167?q=macunaima
https://www.estantevirtual.com.br/b/aluisio-azevedo/o-cortico/3869507149?q=cortico
https://www.estantevirtual.com.br/b/clarice-lispector/a-hora-da-estrela/1273711314?q=hora+da+estrela
https://www.estantevirtual.com.br/b/euclides-da-cunha/os-sertoes/3308225772?q=os+sertoes
https://www.estantevirtual.com.br/b/euclides-da-cunha/os-sertoes/3308225772?q=os+sertoes
https://www.estantevirtual.com.br/b/gil-vicente/auto-da-barca-do-inferno/1792992997?q=Auto+da+Barca+do+Inferno
https://www.estantevirtual.com.br/b/jose-de-alencar/senhora/4140866561?q=senhora
https://www.estantevirtual.com.br/b/jose-de-alencar/senhora/4140866561?q=senhora
https://www.estantevirtual.com.br/b/jorge-amado/capitaes-da-areia/4272167393?q=capitaes+de+areia
https://www.estantevirtual.com.br/b/vinicius-de-moraes/antologia-poetica/2295186931?q=antologia+poetica+vinicius
https://www.estantevirtual.com.br/b/antonio-callado/quarup/3998546374?q=quarup
https://www.estantevirtual.com.br/b/nelson-rodrigues/anjo-negro/3378814034?q=nelson+rodrigues+anjo
https://www.estantevirtual.com.br/b/lucia-machado-de-almeida/o-escaravelho-do-diabo/3137152901
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Item Descrição Quantidade Porcentagem 

1 Sim 17 100% 

2 Não 0 0% 

Total 17 100% 

 

Gráfico: 05 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Nesse sentido, a literatura é uma área de conhecimento de suma importância para a 

formação e desenvolvimento humano, não somente pela gratuidade entretenimento que a 

ficção proporciona, mas por possibilitar aos leitores refletirem, porque vivenciam situações 

que são da ficção, mas que tem inspiração na condição humana, isto é, é na vida real das 

pessoas que os autores recontam essas experiências, ora valendo-se apenas do realismo 

cotidiano, ora do mundo maravilhoso e fantástico, assim define  Coelho (1997). 

Na sexta pergunta foi abordado quais as contribuições do ensino da literatura, e 

assim foram respondidos, a maioria 41% a principal contribuição é para conhecer os 

periódicos literários e suas características, 23% identifica como sendo para desenvolver o 

gosto pela leitura e 18% dos respondentes tem como principal contribuição o 

desenvolvimento do senso crítico e para conhecer diversas culturas. 
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Tabela nº 06: Quais as contribuições do ensino de literatura? 

Item Descrição Quantidade Porcentagem 

1 Desenvolver senso crítico 2 18% 

2 Desenvolver o gosto pela leitura 4 23% 

3 Conhecer diferentes culturas 2 18% 

4 Conhecer períodos literários 7 41% 

Total 17 100% 

 

Gráfico: 06 

 
 

 

 

A leitura é de fundamental importância para o desenvolvimento das pessoas, 

para nossa formação social, contemplando os mais variados aspectos que vão desde a 

linguagem, passando pela sensibilidade, emoção até a criticidade e exercício da 

reflexão que são fundamentais para as diferentes aprendizagens. Através das leituras 

que realizamos, nos apropriamos de um vasto conhecimento sobre diferentes lugares, 

descobrimos um novo mundo de culturas e saberes, muitas vezes sem fisicamente 

sairmos do lugar. A leitura literária deixa em cada um de nós com uma bagagem de 

experiências que nos define como leitores e que se refletem em nossa formação 

humana e profissional. 

A sétima pergunta está voltada para a frequência do aluno em biblioteca da 

própria escola ou biblioteca municipal, onde a maioria 82% apresenta frequentar 
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principalmente a biblioteca da própria escola e 18% apresentam além de frequentar a 

biblioteca da escola frequentam também a biblioteca municipal de Guarantã do Norte 

– MT. 
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Tabela nº 07: Você frequenta a biblioteca da sua escola ou a biblioteca municipal? 

Item Descrição Quantidade Porcentagem 

1 Biblioteca da Escola 14 82% 

2 Biblioteca Municipal 3 18% 

Total 17 100% 

 

Gráfico: 07 

 

 

Sobre os acervos em bibliotecas, o Programa Nacional Biblioteca da Escola (PNBE), 

desenvolvido desde 1997, tem o objetivo de promover o acesso à cultura e o incentivo à 

leitura nos alunos e professores por meio da distribuição de acervos de obras de literatura, de 

pesquisa e de referência. O atendimento é feito de forma alternada: ou são contempladas as 

escolas de educação infantil, de ensino fundamental e de educação de jovens e adultos, ou são 

atendidas as escolas de ensino fundamental e de ensino médio. Hoje, o programa atende de 

forma universal e gratuita todas as escolas públicas de educação básica cadastradas no Censo 

Escolar. O programa divide-se em três ações: PNBE Literário, que avalia e distribui as obras 

literárias, cujos acervos literários são compostos por textos em prosa (novelas, contos, 

crônica, memórias, biografias e teatro), em verso (poemas, cantigas, parlendas, adivinhas), 

livros de imagens e livros de história em quadrinhos; o PNBE Periódicos, que avalia e 

distribui periódicos de conteúdo didático e metodológico para as escolas da educação infantil, 

ensino fundamental e médio e o PNBE do Professor, que tem por objetivo  apoiar  a prática 
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pedagógica dos professores da educação básica e também da Educação de Jovens e Adultos 

por meio da avaliação e distribuição de obras de cunho teórico e metodológico.  

Na oitava pergunta fica voltada ao incentivo do professor para a leitura, ou seja, a 

sugestão de livros por parte dos professores, onde a maioria 65% responderam que sim e 35% 

responderam que não. 
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Tabela nº 08: Você já leu algum livro literário sugerido pelo professor? 

Item Descrição Quantidade Porcentagem 

1 Sim 11 65% 

2 Não 6 35% 

Total 17 100% 

Gráfico: 08 

 
 

A literatura é sempre algo novo a cada obra lida, e o estudante, assim como o 

professor, tem o direito de adentrar nesse mundo cheio de fantasias e ao mesmo tempo com 

realidades imensuráveis.  A literatura no Ensino Médio é essencial para a formação de alunos-

leitores, e a abordagem desta em sala de aula deve ser cada vez mais elaborada e 

aperfeiçoada, de modo que o aluno se fixe no conteúdo ministrado pelo professor, que tem 

poder de cativar o estudante através de métodos inovadores e até mesmo tradicionais, como 

em formas de teatros, filmes, leituras coletivas, aplicativos digitais que podem ser cômicos, 

curiosos e até mesmo desafiadores. 

Na nova pergunta sobre a indicação de livros para amigos/colegas lerem, foram 

apresentadas as seguintes obras: A maioria indicaria Dom Quixote com 19%, onde o livro 

narra as aventuras do fidalgo Dom Quixote, que de tanto ler os livros dos heróis da cavalaria, 

começou a confundir o mundo real com o imaginário. De posse de um escudo e uma lança, e 

de seu cavalo, junto com seu fiel amigo e escudeiro Sancho Pança, o Dom Quixote parte em 

três incursões pelas terras de La Mancha, Aragão e Catalunha, como cavaleiro andante 

fazendo justiça e combatendo em favor dos fracos e oprimidos. 11% cada dos respondentes 
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indicaria Casa das Sete Mulheres, O Cortiço e Memórias Póstumas de Brás Cubas e 6% cada 

dos respondentes indicaria Dom Casmurro, O Mulato, Vidas Secas, dentre outras obras. 
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Tabela nº 09: Qual livro você gostaria de sugerir para um amigo/colega de classe? 

Item Descrição Quantidade Porcentagem 

1 Casa das Sete Mulheres 2 11% 

2 Dom Quixote 2 11% 

3 Dom Casmurro 1 6% 

4 O Mulato 1 6% 

5 O Cortiço 2 11% 

6 Vidas Secas 1 6% 

7 Escava Isaura 1 6% 

8 Memórias Póstumas de Brás Cubas 2 11% 

9 Romeu e Julieta 1 6% 

10 Querido Jhon 1 6% 

11 As Aventuras de Gulliver 1 6% 

12 O Poder da Paciência 1 6% 

Total 17 100% 
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Gráfico: 09 

 

 

 

As perguntas 10 e 11 estão voltadas as tecnologias hoje presentes que facilitam o 

acesso a obras literárias e a leitura propriamente dita. Então foi perguntado se o respondente 

possui algum tipo de aplicativo de celular que permite a leitura de obras literárias, onde a 

maioria 35% responderam não possuem aplicativos que facilitem a leitura de obras literárias. 
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Tabela nº 10: Você possui algum tipo aplicativo que permita a leitura de obras literárias em 

seu celular? 

 

Item Descrição Quantidade Porcentagem 

1 Sim 6 35% 

2 Não 11 65% 

Total 17 100% 

 

Gráfico: 10 

 

Na décima primeira pergunta sobre os tipos de matérias utilizado para as leituras 

foram respondidos que 88% utilizam mais matérias físicos do que digitais, onde aqui fica 

evidenciado a importância das bibliotecas municipais e nas escolas, porém, com a era 

tecnológica a tendência será a utilização de matérias de forma digital. 
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Tabela nº 11: Qual tipo de material você costuma utilizar em suas leituras? 

Item Descrição Quantidade Porcentagem 

1 Livros Físicos 15 88% 

2 Livros Digitais 2 12% 

Total 17 100% 

 

Gráfico: 11 

 

 

Com os avanços tecnológicos e a facilidade na obtenção de conhecimentos, a leitura 

tornou-se escassa, os alunos conseguem resumos de obras com extrema agilidade assim, os 

professores devem criar métodos de leituras de modo que o aluno leia com interesse.  

Quando a leitura de determinada obra for obrigatória, deve-se aborda-la de forma 

lúdica, com atividade atrativa e divertida, de modo a instigar o aluno e sobre esse aspecto 

Barbosa (1994, p. 141) define que “a escola deve se organizar em função de um novo 

conceito de leitura, que supõe a adoção de um novo processo de aprendizagem”, com a idéia 

que se apreenda o máximo com o mínimo de esforço.  
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 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Quando falamos de literatura falamos de um mundo novo, e o estudante, assim como o 

professor, tem o direito de adentrar nesse mundo cheio de fantasias e ao mesmo tempo com 

realidades imensuráveis.  A literatura no Ensino Médio é essencial para a formação de alunos-

leitores, e a abordagem desta em sala de aula deve ser cada vez mais elaborada e 

aperfeiçoada, de modo que o aluno se fixe no conteúdo ministrado pelo professor, que tem 

poder de cativar o estudante através de métodos inovadores e até mesmo tradicionais, como 

em formas de teatros, filmes, leituras coletivas, aplicativos digitais que podem ser cômicos, 

curiosos e até mesmo desafiadores. 

Um grande desafio era transformar leitores semânticos em leitores críticos. Não bastava 

apenas fazer com que os alunos decifrassem o que estavam lendo: era necessário que eles fossem 

capazes de identificar a construção, a ideologia e a intertextualidade de cada obra. 

O ensino da leitura literária envolve o exercício de reconhecimento das singularidades 

e das propriedades compositivas que matizam um tipo particular de escrita. Cabe, portanto, à 

escola formar leitores capazes de reconhecer as sutilezas, as particularidades, os sentidos, a 

extensão e a profundidade das construções literárias. Essa visão sobre a importância do texto 

literário na escola suscita práticas de sala de aula voltadas para o letramento dos alunos de 

modo a ampliar as competências mais significativas para as atividades sociais. 

Verificando assim a importância e como se faz abordagem da literatura na escola, 

como forma de refletir e propor novos métodos de ensino, para promover cidadãos 

conscientes, questionadores e praticantes da leitura literária dentro e fora da escola. 

É necessário investir no desenvolvimento de leitores, tecendo condições para que o 

exercer pedagógico relacionado à leitura aconteça de fato, para que os jovens se tornem 

formadores de opinião, críticos, com capacidade de refletir sobre a realidade do mundo a sua 

volta, podendo esclarecer o motivo da sociedade ser e agir assim e tendo em mente a opção de 

mudar ou não esta realidade. 

Podemos dizer que, não importa se o leitor utiliza o manuscrito ou as tecnologias para 

explorar o seu imaginário, mas o importante mesmo, é que oferecê-las leituras com rico 

conteúdo, que a leitura, representa um envolvimento intelectual sensorial e emotivo que 

ocasionam sentimentos como o medo, desejos, confiança e reflexão. É por meio das 

tecnologias e/ou livros que se transporta para a reflexão individual.  
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Na escolarização inadequada observa-se a ausência de uma proposta de ensino 

interdisciplinar, fato que contribui para o estudo do texto literário como elemento isolado das 

demais disciplinas e dos saberes prévios do aluno-leitor.  

Questões como o fim do livro impresso e a perda de qualidade no fazer literário 

precisam, de um estudo mais aprofundado e livre de partidarismo, como o precisam também 

as novas formas de linguagem que estão surgindo aliadas a tecnologia, restaurando e 

recriando velhos temas da arte e da cultura. 
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Faculdade de Ciências Sociais de Guarantã do Norte - FCSGN 

DEPARTAMENTO DE LETRAS 

Curso de Licenciatura Plena em Letras 

QUESTIONÁRIO PARA PESQUISA DE CAMPO COM BASE NO PROJETO 

“IMPORTÂNCIA DA LITERATURA NO ENSINO MÉDIO” PARA SER 

APRESENTADO NO TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO II 

1.Você se considera um leitor? 

(   ) sim         (    ) não 

 

2. Qual a melhor forma de aprender conteúdos relacionados a literatura em sala? 

(   )Leitura  

(   ) Teatro/dramatização 

(   ) Filmes/vídeos 

(   ) Explicação de professores 

 

3.Quantos livros literários você leu ao longo do ensino médio? 

(   ) Nenhum  

(    ) 1 a 3  

(   ) 4 a 6   

(    ) 7 a 9 

(     ) Mais de 10 

 

4.Cite o nome dos autores/obras que você leu no período do ensino médio: 

_________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

5.Você considera importante o ensino de literatura? 

(   )sim          (   ) não 

 

6.Quais as contribuições do ensino de literatura? 

(   ) Para desenvolver seu senso crítico 

(    ) Para desenvolver o gosto pela leitura  

(   ) Conhecer diferentes culturas 

(   ) Para conhecer os períodos literários e suas características 

 

7. Você frequenta a biblioteca da sua escola ou a biblioteca municipal? 

(   ) Escolar            (   ) Municipal 

 

8.  Você já leu algum livro literário sugerido pelo professor? 

(  ) sim            (   ) não 
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9.Qual livro você gostaria de sugerir para um amigo/colega de classe? 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

10.  Você possui algum tipo aplicativo que permita a leitura de obras literárias em seu celular? 

 (   ) sim         (   ) não 

 

11. Qual tipo de material você costuma utilizar em suas leituras 

(   ) Livros físicos  

(   ) Livros digitais  

 

 


