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RESUMO 

 

 

A Partir da premissa de que a literatura é considerada um bem cultural cujo acesso 
contribui para o desenvolvimento da educação estética, da sensibilidade, da 
concentração, dos aspectos cognitivos e linguísticos, do exercício da imaginação, 
além, de favorecer o acesso aos diferentes saberes sobre a cultura de povos e 
lugares desconhecidos, seja do universo fictício ou do real. O principal objetivo 
desse trabalho é propor estratégias metodológicas o ensino de literatura em escolas 
de nível médio, com vistas à obtenção de uma aprendizagem mais efetiva no 
domínio da literatura, além de identificar estratégias para a prática educativa de 
literatura com base nos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) do ensino médio 
e, observar como essas estratégias se efetivam em sala de aula. A pesquisa aborda 
o tema sob a visão de vários autores, por meio de uma análise bibliográfica e um 
estudo de campo realizado na Escola Estadual Albert Eisnten no município de 
Guarantã do Norte-MT, analisando as dificuldades enfrentadas pelos professores e 
alunos referente ao processo de ensino e aprendizagem em literatura, no qual os 
resultados mostram que o ensino de literatura não deve ser feito de forma 
fragmentada mas sim proporcionando ao alunos um espaço de vivencia deste 
contexto por meio de ferramentas pedagógicas que incentivem e despertem a 
curiosidade e a valorização das obras literárias. 
 
 
Palavras-chave: Literatura, educação, estratégias. 
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RESUMEN 

 

A partir de la premisa de que la literatura es considerada un bien cultural cuyo 
acceso contribuye al desarrollo de la educación estética, de la sensibilidad, de la 
concentración, de los aspectos cognitivos y lingüísticos, del ejercicio de la 
imaginación, además de favorecer el acceso a los diferentes saberes sobre la cultura 
de pueblos y lugares desconocidos, sea del universo ficticio o de lo real. El principal 
objetivo de este trabajo es proponer estrategias metodológicas a la enseñanza de 
literatura en escuelas de nivel medio, con miras a la obtención de un aprendizaje 
más efectivo en el ámbito de la literatura, además de identificar estrategias para la 
práctica educativa de literatura con base en los Parámetros Curriculares Nacionales 
(PCN) de la enseñanza media y, observar cómo estas estrategias se efectúan en el 
aula. La investigación aborda el tema bajo la visión de varios autores, a través de un 
análisis bibliográfico y un estudio de campo realizado en la Escuela Estadual Albert 
Einstein en el municipio de Guarantã do Norte-MT, analizando las dificultades 
enfrentadas por los profesores y alumnos referentes al proceso de enseñanza y 
aprendizaje en literatura, en el cual los resultados muestran que la enseñanza de 
literatura no debe ser hecha de forma fragmentada sino proporcionando a los 
alumnos un espacio de vivencia de este contexto por medio de herramientas 
pedagógicas que incentiven y despierten la curiosidad y la valorización de las obras 
literaria. 
 

Palabras Clave:Literatura, Educación, Estrategias. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

O ensino da literatura nas escolas nem sempre é uma tarefa fácil para o 

professor de língua portuguesa, pois nem sempre estes textos atraem a atenção dos 

estudantes e tão pouco do professor. No entanto os textos literários oferecem uma 

infinidade de oportunidade de aprendizado aos alunos e por isso deveriam estar 

presentes na sala de aula como ferramentas pedagógicas a serem exploradas. 

O principal objetivo desse trabalho é propor estratégias metodológicas o 

ensino de literatura em escolas de nível médio, com vistas à obtenção de uma 

aprendizagem mais efetiva no domínio da literatura, além de identificar estratégias 

para a prática educativa de literatura com base nos Parâmetros Curriculares 

Nacionais (PCN) do ensino médio e, observar como essas estratégias se efetivam em 

sala de aula. Objetiva-se ainda, descrever como é realizada a prática pedagógica por 

professores do ensino médio com o texto literário, bem como contrastar a 

metodologia utilizada pelos professores de literatura com os métodos indicados pelos 

PCNs de nível médio. 

Sabe-se que como a literatura está constantemente presente no cotidiano de 

cada indivíduo, e tem o poder de encantar e fascinar quem a consome. O interesse 

pelo tema surgiu a partir da necessidade de buscar formas alternativas de 

aprimoramento da prática do professor.  Pela função de serem poucos os recursos 

disponíveis nesta área que mostrem as possibilidades de um ensino mais dinâmico e 

mais contextualizado. A literatura pode ser um instrumento com o qual o aluno viaje 

além da imaginação, proporcionando o prazer de uma boa leitura. 

Este Trabalho de Conclusão de Curso foi dividido no item 1 com a introdução 

onde são apresentados também as hipóteses, problemas de pesquisa os objetivos e 

a justificativa. No item 2 apresenta o referencial teórico que está dividido em 

subtítulos no qual o tema foi abordado sob a visão de vários autores como Aguiar e 

Silva (1997) Cardoso (2011) que abordam o conceito e definições de literatura. Já a 

contribuição da literatura no contexto escolar conta com a contribuição de Osakabe 

(1987), Liosa (2012). A contribuição da literatura para a Educação conta com a 

contribuição de Cereja (2004) e Magalhães (2017) e Morin (2000) e outros autores 

como Frazão (2018) abordados na revisão da literatura. Em seguida no Item 03 foi 
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apresentado a metodologia de pesquisa e no item 04 a apresentação de resultados e 

análise. Por último as conclusões. 
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2. CAPÍTULO I:  LITERATURA, OBJETIVOS E PROBLEMAS DE ENSINO E 

APRENDIZAGEM. 
 

O ensino da literatura nas escolas brasileiras nem sempre é algo que prenda 

a atenção dos alunos durante as aulas, por parecer ser algo muito distante da 

realidade vivenciada pelos alunos, onde não se faz uma conexão entre o contexto 

histórico, a cultura brasileira dentro de um espaço e tempo. Que se destaca como 

uma das dificuldades de aprendizado dos alunos no ensino da literatura. 

Neste capitulo procura-se abordar o problema a ser pesquisado e os objetivos 

propostos na pesquisa. 

Neste contexto foi apresentado o problema de pesquisa, possíveis hipóteses 

e as os objetivos propostos bem como as justificativas que levaram a realização desta 

pesquisa. 

2.1 Problema de Pesquisa. 

O ensino da literatura e o incentivo à leitura de textos literário nem sempre se 

fazem presente nos objetivos das aulas das turmas do ensino médio no qual os 

professores preferem a didáticas tradicionais sem o incentivo à leitura e apreciação 

dos textos literários. 

A escolha deste tema justifica-se pelo fato de que são visíveis nas situações 

de ensino as limitações quanto à utilização dos recursos didáticos. E estas, muitas 

vezes, acabam se sobressaindo sobre as possibilidades, contribuindo para que os 

educadores não façam uso desses recursos, lançando mão das tradicionais aulas. 

Não pretendemos com este trabalho, realizar um estudo acabado sobre o 

tema em foco, mas sim contribuir com reflexões sobre a diversidade de recursos 

didáticos existentes por meio da literatura e que podem ser utilizados em sala de 

aula, auxiliando assim, a prática pedagógica docente no sentido de dinamizar o 

processo de ensino-aprendizagem de forma a torná-los mais significativos. 

Os recursos didáticos fornecem vários suportes, para que o educador possa 

fomentar suas práticas educacionais buscando uma socialização de conhecimentos 

acerca dos diversos conteúdos que circundam a Língua Portuguesa. 
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A partir da nova base curricular, os equipamentos didáticos passam a assumir 

uma relevância fortíssima, pois além de facilitar a mediação do conhecimento, por 

intermédio deles, a teoria e a prática se aproximam, visto que, esses materiais 

passam a enriquecer as aulas, assim como contribui para a melhoria da qualidade do 

ensino e da abordagem dos conteúdos literários em sala de aula. 

 

2.2 Hipóteses. 

A hipótese deste trabalho é discutir métodos de ensinos padrões com novas 

formas de lecionar literatura no ensino médio. 

Outra hipótese que poderia ser levantada é o fato de que por muitos anos o 

ensino da literatura se fez de forma isolada do uso da língua. Uma fragmentação do 

ensino do idioma, entre a gramática e a literatura. Apesar de nos últimos anos esse 

método ter mudado, com o ensino da língua passando, essencialmente, pela leitura, 

interpretação e produção dos mais variados gêneros textuais (dentre eles os 

literários). 

2.3 OBJETIVOS 

 

2.3.1 Objetivos Gerais. 

Analisar as dificuldades que os alunos têm com ensino da Literatura no ensino 

médio.   

2.3.2 Objetivos Específicos. 

 Identificar as dificuldades que os alunos têm, no ensino médio em decorrência 

do ensino deficiente no ensino fundamental; 

 Analisar a relevância da literatura para a vida dos indivíduos; 

 Propor sugestões para diminuir o distanciamento entre os alunos e a literatura. 

 Investigar o processo de aprendizagem da literatura dos alunos no ensino 

médio. 
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2.4 Justificativa. 

Um dos motivos desse estudo é comprovar que a literatura, trata - se de uma 

matéria pouco trabalhada na escola no Brasil, não há o ensino da literatura no 

ensino fundamental, apenas no ensino médio. Por fato de a leitura e interpretações 

de obras não serem estimuladas ou quando são, esse estímulo é feito de forma 

superficial, os alunos quando chegam no ensino médio não possuem afinidade 

alguma com a disciplina. Baseado nisso, a pesquisa busca analisar e demonstrar as 

dificuldades em que os alunos enfrentam com a disciplina Literatura, além disso, 

demonstrar que Literatura nunca é apenas Literatura, ela vai além de meros 

conceitos. 

A relevância dos recursos metodológicos está no aprimoramento das formas 

tradicionais (Leitura de obras, memorização de datas, compreensão de contexto 

histórico, dentre outros); objetivando despertar o interesse dos discentes, faz-se 

necessário usar diferentes meios educacionais (Adaptações cinematográficas, peças 

teatrais, músicas, jogos didáticos, textos com linguagens de fácil compreensão, aulas 

externas e etc.). 

Quando colocados em ação, esses métodos promoverão aos alunos, um 

encontro especial com a leitura e a descoberta de várias faces da linguagem, com 

diferentes aspectos da Língua Portuguesa. O mergulhar em um mundo de 

subjetividades e encantamentos, tornará o aprendizado ainda mais prazeroso. Já os 

professores substituirão a metodologia de ensino tradicional monótona por aulas 

inovadoras, e ao constatar o entusiasmo e proveito dos alunos, instigará a sua 

qualificação como profissional. 
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3. CAPÍTULO II: A LITERATURA E SUA IMPORTÂNCIA COMO 

FERRAMENTA PEDAGÓGICA. 
 

A literatura tem grande relevância para a educação como ferramenta 

pedagógica que pode ser trabalhada tanto isoladamente como em atividades 

interdisciplinares, uma vez que esta é uma fonte inesgotável de informação culturais, 

históricas, políticas e sociais relevantes no contexto educacional. 

Para o professor de literatura ou de língua portuguesa, ensinar literatura e 

despertar nos alunos o interesse pela leitura é ainda um grande desafio que precisa 

ser trabalhado de forma integrada a outros conteúdos a fim de desmistificar os 

valores desta ferramenta pedagógica. 

A literatura é sem dúvida um termo que pode apresentar uma pluralidade de 

conceitos complexos que podem assumir significações diversas. Pode-se dizer que a 

literatura é uma arte verbal que por meio da expressão da linguagem relatam um 

conjunto de produções literárias de um determinado país, de uma época, ou de um 

gênero de conhecimentos. 

Neste sentido a seguir será abordado conceitos, informações importantes 

sobre o tema sob a visão de vários autores, principalmente a relevância deste de 

arte para a educação e para a vida das pessoas. No qual retrata a literatura como a 

arte de imitar a vida, uma voz que a literatura em sua temática relata experiências de 

vida humanas e suas vivencias num determinado espaço e tempo. 

3.1 Apresentação do campo de estudo. 

 

A Escola Municipal Estadual Albert Eisten está localizada a rua Inharé nº 835, 

Bairro Centro de Guarantã do Norte-MT.   

A escola atende hoje a aproximadamente 1100 alunos do ensino médio nos 

três períodos matutino, vespertino e noturno num total de 32 turmas. 

De acordo com o PPP (Plano Político Pedagógico) da escola, a Escola 

Estadual Albert Eisten objetiva sua ação educativa, fundamentada na universalização 

de acesso, permanência e sucesso, primando pela formação de seus alunos para 

satisfazer as necessidades humanas, culturais, tecnológicas e do mundo do trabalho. 

No qual os professores buscam o aperfeiçoamento para atuarem integrados em suas 
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disciplinas na construção do conhecimento. A proposta da escola é levar a 

comunidade uma escola de qualidade, democrática, participativa e comunitária, como 

espaço cultural de socialização e desenvolvimento do educando, preparando-o para o 

exercício de seus direitos e cumprimento de seus deveres como cidadão. 

Os profissionais se articulam para oferecer uma formação que atenda os 

eixos cognitivos, por meio do desenvolvimento de competências e habilidades 

estabelecidas na Política Pública Nacional fixada através da Lei de Diretrizes e 

Bases, Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Médio, nas Orientações 

Curriculares Nacionais, na Matriz de competência E habilidades, e na legislação 

estabelecida pelo Estado de Mato Grosso para o ensino médio. 

Durante o estágio obrigatório foi possível observar que a literatura é 

trabalhada na escola de forma fragmentada e o professor de língua portuguesa faz 

sugestões de leitura porem nem sempre os alunos fazem a leitura de toda a obra, as 

atividades são realizadas de acordo com a proposta do livro didático, neste sentido 

observa-se que a literatura poderia ser uma ferramenta a levar um conhecimento 

maior aos alunos sobre a cultura, arte, e costumes de épocas diferentes relatadas 

nas obras literárias escritas por vários autores.  

Neste sentido o atual cenário da educação busca discutir a importância da 

leitura, sua função social e a relevância da leitura em todas as áreas do 

conhecimento, corroborando para a formação de cidadãos críticos e conscientes de 

seu papel na sociedade, porém isto só será possível se os educadores 

desempenharem o seu papel na formação destes cidadãos, levando aos alunos 

textos que expressem esta necessidade e busquem desenvolve-la em sala de aula. 

 

3.2 Conceito e definição de literatura. 

Conceituar literatura é uma tarefa bastante difícil, uma vez que o conceito é 

feito de acordo com as impressões mais ou menos subjetivas que cada um retira do 

objeto em estudo e, portanto, o conceito de literatura depende da visão de cada um 

sobre o objeto.  

Neste sentido a palavra literatura deriva do latim litterae que faz referência 

ao conjunto de competências e conhecimentos na arte de escrever e ler bem. O 

conceito também pode estar relacionado com a arte, a gramática, da retórica e da 
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poesia.  O termo também é usado para definir o conjunto de produções literárias de 

um determinado país, de uma época, ou de um gênero de conhecimentos. 

Portanto pode-se afirmar que a literatura é uma forma de arte utilizada pelo 

homem como uma forma de expressão que está ligada a sua forma de ver e viver no 

mundo, junto com a música, teatro, pintura entre tantas outras formas de artes 

possui uma grande influência dentro do modo de vida assim como qualquer outra 

forma de expressão da arte. 

O ser humano vem através da arte literária expor os sentimentos em versos 

de poemas, poesias, e enredos históricos a sua sensibilidade. A literatura tem um 

papel importante na formação do indivíduo tanto na área educacional quanto na vida 

social.  

A literatura moderna relata além de contos fabulosos a vida cotidiana, 

levando a forma de leitura e literatura a outro patamar acima de qualquer outra forma 

de arte. Sendo um meio de o ser humano viajar nos seus sonhos, interpretando a 

arte de acordo com sua imaginação. 

Quando se fala em literatura tem-se em mente que literatura é a expressão 

dos conteúdos da ficção, ou da imaginação, por meio de palavras de sentidos 

múltiplos e pessoal, que tem como objetivo conhecer a essência do ser humano. De 

acordo com Aguiar e Silva (1997 pag.34), também citado por Cardoso (2011) a obra 

literária é sempre um artefato, um objeto produzido no espaço e no tempo, que se 

separa do sujeito criador, possuindo uma realidade material, uma textura semiótica 

sem as quais não seriam possíveis nem a leitura, nem o juízo estético (AGUIAR E 

SILVA, 1997, p. 34). 

O caráter do ser humano em suas escolhas tem muito a ver com o que o 

mesmo lê e o que se vive no dia-a-dia, por isso é possível afirmar que a literatura 

influencia a vida do ser humano de tal maneira que em seus atos o mesmo realiza 

tarefas e adquiri hábito sem perceber que está sendo influenciado. 

A literatura nos acompanha desde de o berço e nos conduz a caminhos que 

nos levam a mundos diferente e realidades impares, possibilitando um 

conhecimento impar que além de influenciar na formação do caráter, influencia 

também na forma de pensar de viver e agir. 
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Neste sentido Cardoso (2011) mostra que a literatura é um objeto que o 

autor entrega ao público e que, uma vez oferecido, torna-se independente do seu 

criador e sustenta a sua materialidade de letra, de frase, de parágrafo, de capítulo 

cujos constituintes têm a capacidade de produzir os mais diversos sentidos através 

das muitas leituras por que vai passar. Esta variedade de sentidos varia de acordo 

com a imaginação e o juízo feito por pelos leitores, isto é, as interpretações dadas, 

os sentidos a ele atribuídos são relativos a imaginação de cada indivíduo. 

Neste sentido ao ler um livro de literatura este pode nos levar a sonhar com 

caminhos diferentes, o conceito de literatura não é apenas uma arte, é a opção de 

conhecimento de um mundo diferente, conhecer as obras literárias torna o homem 

mais culto e forma um conceito em sua mente referente as mesmas inclusive dos 

livros infantis.  

As obras literárias têm como função entreter e informar o leitor através de 

suas palavras, o conceito de literatura veio mudando através das épocas e segue 

fortemente levado pelo conceito de escolher o que fazer com o conhecimento que 

se adquire através do tempo. Dessa forma a literatura possui um importante papel 

social e cultural envolvido no contexto em que fora criada, posto que abarca 

diversos aspectos de determinada sociedade, dos homens e de suas ações e, 

portanto, que provoca sensações e reflexões do leitor. 

 

3.3 A literatura e sua contribuição no contexto escolar. 

A escola muitas vezes usa da literatura como ferramenta pedagógica um 

contato do aluno com o mundo mágico que a escola apresenta como meio de se 

construir e adquirir o conhecimento. No entanto a arte literária vai muito além desta 

ferramenta pedagógica podendo ser transformada em uma fonte de saber, cultura, 

crenças, e valores de outros povos e civilizações presentes em nosso meio. 

No entanto nem sempre a escola trabalha a literatura como deveria não se 

explora nela todo o potencial que ela oferece a educação e a construção do 

conhecimento. Considerando que a literatura está bastante presa à tradição 

filológica, seu uso nas escolas acaba privilegiando, além dos conteúdos “literários” 

citados, o estudo da língua.  

Que de acordo com Osakabe (1987) os textos literários são apresentados 

nos manuais didáticos de forma fragmentada, sem se explorar todo o seu potencial 
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de sedução uma vez que o gosto pela leitura é adquirido através dela, quando se é 

capaz de compreendê-la. Neste caso os textos são apresentados por meio de 

romances e contos, ou na íntegra, com poemas e crônicas, que são maioria, por 

serem curtos. O uso que se faz deles é voltado à interpretação de textos, à 

metalinguagem, ao estudo da gramática normativa. 

Neste sentido a literatura é a arte das palavras, aquela que por meio das 

figuras de linguagens exprime sensações, emoções, desejos. Neste sentido a 

literatura engloba diversos textos sendo os gêneros literários classificados em: 

Lírico, Épico (Narrativo) e dramático, cada um com suas características e formas de 

expressão que podem seduzir e de certa forma enfeitiçar os leitores, fazendo com 

que adquire o habito da leitura e consequentemente se torne mais sábio, por meio 

do conhecimento adquirido. 

Por isso pode-se dizer que as pessoas que não têm acesso ao universo da 

literatura têm dificuldades não apenas na interpretação de mundo, mas também na 

comunicação. Tendo dificuldade no processo de diálogo, interpretar os fatos e 

acontecimentos à sua volta, dificuldade para argumentar. A leitura transforma o 

sujeito e ela pode proporcionar esse processo de transformação 

independentemente da escolarização. E isso é muito importante de ser apontado. 

Porque o sujeito pode não estar mais no âmbito escolar, no contexto escolar, ter 

aprendido a gostar de ler, ter se aproximado do universo de leitura e continuar 

sendo um leitor ao longo da sua vida. 

Galvão e Silva (2017) ressaltam que a discussão sobre as dificuldades no 

ensino de literatura precisa esclarecer que muitos dos problemas encontrados, são 

implantados pelos próprios professores, que na maioria das vezes transformam a 

aula de literatura em um método de nomes, de obras, e fatos da vida de alguns 

seletos autores.  

Diante disso, faz-se necessário analisar de que forma a literatura vem 

sendo trabalhada nas instituições de ensino. Principalmente, no que diz respeito ao 

ensino médio, já que a literatura trabalhada visa em grande parte apenas o 

vestibular, esquecendo, assim, a principal função do texto literário. Ver o ensino da 

literatura apenas como um instrumento para aprovação em vestibulares ou até 

mesmo para passar de série é negar à literatura a sua real utilidade, ou seja, o seu 

real significado que é de ser arte.  
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Neste sentido o professor precisa buscar mecanismos e estratégias para 

influenciar os alunos no gosto pela leitura. Para isso precisa fazer uso de todas as 

ferramentas disponíveis como livros, revistas, internet e outros, principalmente as 

mídias digitais que tanto prendem a atenção de nossos jovens e adolescentes. 

A literatura existe para se construir de expressão da alma humana, dos 

sentimentos dos escritores e dos leitores que ao entrar em sintonia com o texto. 

Nesta esteira, se posiciona Liosa (2012): A sociedade precisa da literatura, o ser 

humano precisa da literatura, haja vista que a mesma será sempre uma ponte que 

buscará ligar o indivíduo com a sua sensibilidade interior. Isso quer dizer, que as 

pessoas precisam da literatura em suas vidas, para poderem se expressar. Afinal a 

literatura acaba emocionando as pessoas, sendo assim uma ponte que conecta 

eles com seus sentimentos. 

Sendo assim a literatura é indispensável para as pessoas no mundo atual 

de hoje em dia, onde ela cresce cada vez mais, sendo apreciada pelos leitores e 

principalmente pelos amantes da literatura. 

Por isso a literatura é uma disciplina importante na formação do caráter do 

ser humano e uma forma de descobertas que o próprio homem faz de si mesmo, 

uma forma de linguagem que proporcione novas descobertas e experiências de 

vida.  Tendo em vista que cada personagem literário é capaz de transmitir 

conhecimento, principalmente o civismo, ensinando a aceitar, a valorizar, a sonhar, 

a lutar, a viver, enfim permite que se possa ver um mundo com outros olhos e ser 

feliz com as descobertas proporcionadas pela leitura. 

Por meio da literatura é possível se ter uma maior aproximação entre a arte 

expressa em forma de linguagem e as palavras propriamente ditas. Entender esta 

forma de arte é se apossar de conhecimentos que podem auxiliar no 

desenvolvimento cognitivo de cada indivíduo. 
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4. CAPITULO III: O CONHECIMENTO LITERÁRIO E SUAS CONTRIBUIÇÕES 

PARA A FORMAÇÃO DO EDUCANDO. 

 

Tendo em vista a importância da literatura para a formação dos alunos, 

principalmente do ensino médio e as dificuldades enfrentadas pelo professor em sala de 

aula, aponta-se a literatura como uma ferramenta pedagógica de suma importância no 

processo de ensino aprendizagem. 

Os professores de língua portuguesa e literatura muitas vezes enfrentam 

dificuldades neste processo, porém é necessário buscar conhecer melhor este universo, 

conceituar o tema literatura sob a visão de vários autores para melhor entender este 

processo em sala de aula.   

Neste sentido a seguir estaremos abordando o tema da literatura e sua 

importância para a formação de leitores críticos sob a visão de vários autores, que muito 

contribuiu para que fosse possível entender melhor o processo de ensino aprendizagem 

por meio de estudos de obras literárias, bem como os benefícios que a literatura traz para 

o professor que com ela trabalha e para o aluno em sala de aula. 

Em seguida se faz uma apresentação de alguns autores literários suas obras e 

contribuições para a formação social e política de seu tempo. 

 

 

4.1 A relevância da literatura para a educação. 

Assim como a leitura tem fundamental importância na vida das pessoas, é 

também indispensável para a construção de uma consciência crítica, não só na 

análise de problemas sociais e pessoais, mas também na produção de soluções. 

Neste sentido a escola como palco de transformações e de construção de 

saberes e conhecimentos, deve ser capas de proporcionar aos estudantes a 

oportunidade e despertar neles o interesse pela leitura, despertando o prazer na 

descoberta do saber, do entender, a riqueza cultural expressada por meio da arte 

literária. 

Por isso na tentativa de aperfeiçoar o ensino da literatura, estudiosos da área 

procuram deparar-se com alternativas e o propósito de reaver a relevância da 

disciplina na formação humanística do aluno. O ensino precisa ser superior, indo 
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além das paredes da escola. O educando deve, prematuramente, identificar a 

literatura como satisfação e conhecimento (MAGALHÃES, 2017). 

Assim sendo a literatura como outras formas de arte proporciona o 

conhecimento de perceber o mundo como de fato ele é.  Neste sentido a arte não 

teria nenhuma utilidade se não fosse uma forma de maturação e evolução da língua, 

para ser usada em todos os contextos por meio da linguagem. 

A literatura é, portanto, um estímulo intelectual, emocional, artístico que leva 

a ampliação do vocabulário, melhorando a concentração, a percepção diante dos 

fatos, possibilitando grandes descobertas por meio do mundo literário. Para que isso 

aconteça de fato o professor deve ser mediador e despertar nos alunos o amor pelas 

palavras contidas nas obras literárias. 

Ainda de acordo com Magalhães (2017) pode-se apontar que a relevância 

desses recursos, está na abertura do interesse dos alunos, dando ênfase a novos 

víeis do aprendizado, difundido a atual era da informação. Conforme Max G. 

Haetinger. A modernização do mundo nos últimos 30 anos superou as mudanças 

ocorridas ao longo dos milênios. Por meio das leituras de textos literários que são 

realizadas, é possível apropriar-se de um amplo conhecimento sobre lugares 

distintos, conforme à realidade, muitas vezes sem sair do lugar, constata-se um 

mundo contemporâneo de culturas e saberes. 

Por meio das leituras atuais, o leitor pode conhecer novos lugares e culturas 

de diversos lugares, assim como seus vários costumes. E isso tudo só foi possível 

graças as mudanças que aconteceram nos últimos tempos, isso ajudou bastante 

para a compreensão e interesse dos alunos, ajudando assim com a sua 

aprendizagem. 

É valido lembrar que Através da Literatura adentra-se em convívio com as 

questões sociais que de algum modo torna-se complicado, e não fazem parte dos 

livros gramaticais, como por exemplo, a emoção, o receio, o conhecimento de si 

mesmo, a angústia, a luta do velho contra o novo, a confusão entre realidade e 

fantasia, a aflição e a presença de diversas perspectivas sobre um determinado 

assunto. 

Independente se o processo de ensino e aprendizagem da literatura se faz 

em forma de disciplina ou como conteúdo de Língua Portuguesa, importante 

destacar também o papel dos livros didáticos adotados pelas escolas de ensino 

médio, que via de regra trazem capítulos destinados exclusivamente ao estudo das 
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manifestações literárias. Apesar de o livro didático constituir, teoricamente, apenas 

um dos recursos didáticos e pedagógicos, não há como negar que ele de fato 

costuma servir de parâmetro mais concreto para o processo de ensino e 

aprendizagem e, muitas vezes, até como único instrumento por alguns professores. 

E esse processo, infelizmente, se baseia majoritariamente na tradição 

transmissiva e na periodização estilística, que leva em conta, num primeiro 

momento, o contexto histórico, seguido de uma apresentação das características 

supostamente gerais de determinada escola literária, acompanhada por vezes do 

estudo sobre a vida dos principais escritores e, só por fim, da leitura e interpretação 

de trechos de obras canônicas. 

Outro aspecto, intimamente ligado com a leitura e a escrita está relacionada 

à educação. Pois o Brasil carece de condições que incentive não apenas a 

alfabetização, mas o estímulo à leitura e à escrita na escola. Tendo em vista que 

grande parte da população não tem acesso facilitado as obras literárias, e embora 

muito já tenha sido feito para mudar esta realidade, o Brasil ainda está longe de ser 

um país voltado à literatura, diferentemente dos países desenvolvidos.  

Cabe a escola proporcionar espaços abertos para discussões sobre a 

riqueza de saberes e culturas expressas nas obras literárias possibilitando aos 

alunos, principalmente das classes sociais menos favorecidas o acesso a esta 

riqueza de conhecimento em forma de arte composta por palavras, versos e rimas. 

Sobre isso, Cereja (2004), ao analisar a forma de transmissão de conteúdo, 

revela que “geralmente ela é feita pelo professor, de modo oral e expositivo, que, às 

vezes, cumpre também o papel de mediador entre o autor do manual didático 

adotado e os alunos.”. Ele vai além e é categórico em afirmar que: 

Os livros didáticos são instrumentos de aprendizagem, utilizados nas escolas, no 

qual é fornecido à os alunos, sendo um material escolar indispensável para o estudo 

nas escolas. Através do livro didático, o professor aplica o ensinamento, sobre 

determinada disciplina, tendo como orientação o livro. 

Neste sentido cabe ao professor de literatura ou de língua portuguesa 

incentivar os estudantes sensibilizando os alunos de que a leitura e a escrita 

representam um alicerce na educação, despertando neles a curiosidade e o 

interesse pela leitura na tentativa de ampliar seu conhecimento. 
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Assim sendo a leitura deve ser significativo para os alunos com a finalidade 

de se entender melhor o mundo em que se vive. Desenvolvendo o seu raciocínio, 

tornando o indivíduo um ser participativo no contexto social no qual ele está inserido. 

Apesar de muitas vezes se afirmar que os alunos não demonstram interesse por 

esse tipo de leitura caracterizando as mesmas como enfadonha, sem sentido e fora 

de contexto, faz-se necessário inseri-los nas aulas com a finalidade de fazer com 

que a literatura seja conhecida e se desperte o interesse dos alunos na busca da 

construção do conhecimento da cultura expressa por meio da linguagem. 

De modo geral, os professores de literatura não estão preocupados com 

essas questões, porque se pautam na tradição do ensino diacrônico da literatura e 

numa concepção de literatura como expressão da língua e da nacionalidade 

(CEREJA, 2004, p. 215). 

Portanto cabe mais uma vez ao professor proporcionar aos alunos à 

oportunidade de conhecer as duas vertentes da língua a sincronia e diacrônica uma 

vez que são conceitos distintos que precisam ser estudados para se entender melhor 

o processo de construção do uso da língua no decorrer do tempo. Focando nas 

mudanças ocorridas e como a língua funcionava em um determinado período 

histórico. 

Fato também observado até hoje, na formação do vocabulário utilizado e que 

vai evoluindo a cada espaço e tempo, de acordo com a influência cultural, social e 

política na qual estamos inseridos. É imprescindível saber que a língua não evolui, 

são as pessoas que a fazem evoluir. 

Sobre isso, Cereja (2004), ao analisar a forma de transmissão de conteúdo, 

revela que “geralmente ela é feita pelo professor, de modo oral e expositivo, que, às 

vezes, cumpre também o papel de mediador entre o autor do manual didático 

adotado e os alunos.”. Ele vai além e é categórico em afirmar que: 

“É correto afirmar que o professor, não se preocupa apenas em 
utilizar os livros, como único recurso de método de ensino, em 
sala de aula, ele também faz uso de aulas oratórias, dinâmica, 
entre outros métodos, o professor também age como um 
mediador do autor do livro, com o aluno, explicando com mais 
exatidão o que foi proposto, para o entendimento do conteúdo 
ao aluno” (CEREJA, 2004). 

Neste contexto vale ressaltar que é preciso visualizar a literatura como uma 

forma de linguagem e não uma ideia isolada. Pois se fosse apenas ideia todos 

seriam escritores, no entanto cada obra literária tem suas características de 

linguagem utilizada para uma mesma ideia variando no tempo e espaço. 
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Para o professor de literatura ou de língua portuguesa é sempre um desafio, 

inovar e buscar novas formas de ensinar literatura, fazendo com que as aulas sejam 

mais dinâmicas e atraentes aos olhos dos alunos.  

Em contraste com essa metodologia fortemente inercial, Morin (2000, p. 4), 

ao discorrer sobre a forma do ensino e da poesia, diz que “elas não devem ser 

consideradas como secundárias e não essenciais” e considera ainda que “A 

literatura é para os adolescentes uma escola de vida e um meio para se adquirir 

conhecimentos”. 

Os dois autores têm a metodologia igual, de que a forma do ensino e da 

poesia não pode ser de fato considerada, como secundárias e essenciais, porque a 

literatura é praticamente uma escola, onde eles adquirem conhecimentos e saberes 

diversos, retratando não só a linguagem da época como fatos e características do 

contexto social vivenciado. 

Percebe-se, por tudo isso, que o ensino de literatura necessita trilhar por 

novos caminhos. E isso depende diretamente do professor, que deve estar atento às 

novas exigências da profissão e às mudanças que a sociedade demanda. 

Considerando isso, recorremos a Perrenoud (2001), que elencou dez novas 

competências que dizem respeito diretamente aos profissionais da educação. No 

caso em questão, vale à pena destacar quatro, que são as seguintes: organizar e 

estimular situações de aprendizagem; gerar a progressão das aprendizagens; 

envolver os alunos em suas aprendizagens e no trabalho e trabalhar em equipe. 

Fazendo um balanço do sentido geral das mudanças no papel do professor, o autor 

faz ainda está reflexão mais impactante. 

Para isto a escola deve oferecer o suporte necessário ao professor no que 

tange a tecnologias, disponibilidade de material de apoio e ferramentas pedagógicas 

que auxiliem no processo de planejamento e material para as aulas. 

Além disso, a literatura não pode ser vista apenas de forma isolada, como 

uma disciplina a parte, mas sim inserida em todas as disciplinas possíveis. Fato que 

pode ser trabalhado em sala de aula através de vídeos literário filmes, fazendo com 

que os alunos possam assimilar melhor a ideia ao contexto histórico das obras 

literárias. 

É importante ressaltar vários autores, que tanto auxiliaram na literatura com 

suas obras grandiosas e fascinantes. Entre estes podemos destacar Mario Vargas 

Llosa (1936), Machado de Assis (1839-1908), Carlos Drummond de Andrade (1902–
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1987), Clarice Lispector, (1920-1977) e tantos outros que por meio da literatura 

trouxeram grande contribuição para a arte e a cultura brasileira, enriquecendo os 

saberes e ajudando ao professor por meio de suas obras. 

Neste sentido pode-se afirmar que existe uma vasta lista de opções de 

autores a ser explorado, cada um mostra seu potencial, suas características, e ideias 

por meio das suas obras. É preciso buscar esta riqueza de saberes para se trabalhar 

com os alunos em sala de aula, mostrando a importância de cada autor no seu 

contexto histórico e seu legado para as gerações futuras. 

Neste sentido os PCNs ajudam o professor no sentido de orientar para que o 

aluno tenha contato com este leque de conhecimentos que a literatura pode 

proporcionar favorecendo a sua formação quanto cidadão crítico por meio da leitura, 

na qual o professor cative seus alunos, envolvendo-os no ato de sonhar e enveredar 

por mundos nunca imaginados e descobrir o que a narrativo pode co0ntribuir para 

seu aprendizado. 

 

4.2 Os grandes nomes da literatura e seus feitos. 
 

A literatura não é apenas um discurso, mas sim, um conjunto de enunciados 

representados em forma de arte, que tem a capacidade de seduzir os leitores. 

A literatura brasileira reúne um conjunto de características de diversas 

escolas literárias, revelando uma mistura de tendências que inovaram tanto na 

poesia quanto na prosa de um determinado período. 

Características estas que estavam na sua maioria relacionadas com o 

movimento sociais da época. Como o movimento modernista que traz uma ruptura 

de valores tradicionais que expressa de forma pouco convencional as tensões de um 

país sufocado pelas forças da repressão vivenciadas na ditadura militar. 

A literatura é, portanto, uma obra de arte apresentada por meio de palavras 

utilizando de uma forma de linguagem peculiar, tem um valor significativo baseado 

na ficção, mas que muito traduz de seu autor por meio dos personagens. 

A literatura tem muitos autores conhecidos mundialmente, cada um com 

suas ideias expressam por meio da linguagem a realidade histórica, cultural e política 

de seu tempo por meio da graça e beleza de suas obras. A seguir será apresentado 
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um pouco da obra e vida de alguns dos muitos escritores literários de renome que 

continuam fazendo sucesso com suas obras. 

4.3 Nomes da literatura. 
 

Entre os principais autores da literatura podemos citar o autor Mario Vargas 

Llosa, nascido em 1936, em Arequipa no Peru. Um grande escritor, jornalista, 

ensaísta e político peruano, foram agraciados com o Prêmio Nobel de Literatura em 

2010. 

Mario passou sua infância na cidade de Conchabanba na Bolívia, estudou 

direito e letras na Universidade de San Marcos, em Lima no Peru, depois mudou-se 

para Madri, onde fez Mestrado em Filosofia e Letras. 

Publicou vários livros, trabalhou como jornalista e redator da revista France 

Press, foi um simpatizante do socialismo e admirador da Revolução Cubana, porem 

afastou-se da política cubana devido a censura implantada no país. 

Em 1985 recebeu a medalha de honra do governo francês. Em 1990 

candidatou-se a presidência do país, perdendo para Alberto Fujimori. 

Em seguida foi para a Espanha onde obteve sua cidadania espanhola. Em 

seguida foi para Londres onde retomou sua atividade literária. Entre suas obras 

podemos citar: Peixe na Água, travessuras da Menina Má, sabres e Utopia, entre 

outros (FRAZÃO, 2018). 

Entre os temas abordados em suas obras pode-se destacar a luta pela 

liberdade individual que no Peru é opressiva. Por isso no início de sua carreira foi 

muito criticado.  

De acordo com Sousa, (2018), outro autor da literatura de destaque é 

Machado de Assis (1839- 1908), um famoso escritor brasileiro que se destacou 

com suas obras onde escreveu romances, contos, poesias, peças de teatro, 

inúmeras críticas, crônicas e correspondências também. 

Entre as suas obras se destacou Helena, A Mão e a Luva, Crisálida, Ela, 

Ressurreição, entre outras. Foi um dos nomes mais importantes da nossa literatura. 

Além de ter sido o primeiro presidente da academia brasileira de letras. Foi também 

um autor completo escrevendo vários tipos de textos desde poemas, contos e 

romances (SOUSA, 2018). 
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As obras de Machado de Assis são de uma originalidade ímpar, que se 

destacam por serem despreocupadas com a moda literária da época, na qual ele 

opta por cultivar o fragmentalismo e interferir nas narrativas com o objetivo de 

dialogar com o leitor. 

As suas obras são regadas de humor reflexivo, ora amargo, ora divertido, 

fazendo com que o leitor possa se beneficiar com a narrativa, induzindo-o a 

vivenciar um mundo abstrato de sonhos que podem se modificar de acordo com a 

personalidade de cada leitor. 

Ele nasceu em uma chácara no morro do Livramento no Rio de Janeiro, no 

dia 21 de junho de 1839. Filho de Francisco José de Assis, um mulato, pintor de 

paredes e de Maria Leopoldina Machado de Assis, lavadeira, de origem portuguesa, 

da Ilha dos Açores. Ainda pequeno ficou órfão de mãe e o pai casa-se pela segunda 

vez. Para ajudar nas despesas da casa trabalhou vendendo doces. Ele frequentou 

por pouco tempo uma escola pública. Destacou-se como funcionário público e 

fundou a Academia Brasileira de Letras. Foi aclamado para presidente e por 

unanimidade, logo na primeira reunião foi eleito. Ocupou a cadeira de número 23. 

Em sua homenagem, a Academia é chamada de "Casa de Machado de Assis”. Ele 

acabou falecendo no Rio de Janeiro, no dia 29 de setembro de 1908. Foi enterrado 

no cemitério de São João Batista, na mesma cidade onde nasceu e viveu toda sua 

vida. Representando a Academia Brasileira de Letras, o jurista Rui Barbosa fez um 

discurso em homenagem a ele (ANDRADE, 1972). 

As obras de Machado de Assis continuam encantando o público até os dias 

atuais, onde suas obras de ficção assumem no final de sua carreira uma postura 

desencantada da vida, da sociedade, e do homem. Estava preocupado com a 

realidade social vivenciada na sua época que não se diferencia muito dos dias 

atuais.  

Portanto pode-se destacar que os tempos mudaram porem a realidade 

social descrita por Machado de Assis em suas obras ainda pode ser sentida e 

vivenciada nos dias atuais, com isso o professor de literatura pode aproveitar toda a 

riqueza de suas obras no processo de ensino aprendizagem de seus alunos.  

Frazão (2018) apresenta ainda as obras e a vida de Carlos Drummond de 

Andrade (1902–1987) foi um grande poeta brasileiro, nascido em Itabira do Mato 

Dentro Minas Gerais, que deixou sua marca na época como. "No meio do caminho 

tinha uma pedra / tinha uma pedra no meio do caminho”. Além de outras obras 
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como:  Alguma Poesia em 1930, poema da Sete Face em 1930, Sentimento do 

Mundo em 1940, A Vida Passada a Limpo em 1959, Cadeira de Balanço, em 1970, 

Menino Antigo em 1973 e tantas outras obras de poemas, poesias, contos e versos 

que ainda marcam a vida de muitas pessoas. 

Observa-se que Carlos Drummond Andrade foi o primeiro grande poeta a 

se afirmar após o modernismo, ele herdou a liberdade linguística, onde por meio de 

versos livres destacava em suas obras senas e temáticas do cotidiano.  

Dessa forma pode-se ressaltar que Carlos Drummond se destacou na 

poesia e na prosa, uma produção literária modernista do século XX, que se 

diferenciava dos padrões estéticos vigentes. 

Foi em 1921, que ele começou a publicar artigos no Diário de Minas. Na 

data de 1922, foi professor, redator, funcionário público e premiado pela Sociedade 

Felipe de Oliveira, em1946 pelo conjunto da obra. No Modernismo ele exerceu 

grande influência em Carlos Drummond de Andrade. Seu estilo poético era 

permeado por traços de ironia, observações do cotidiano, de pessimismo diante da 

vida e de humor. Drummond fazia verdadeiros "retratos existenciais" e os 

transformava em poemas com incrível maestria. Carlos Drummond de Andrade foi 

também tradutor de autores como Balzac, Federico Garcia Lorca e Molière. Acabou 

falecendo no Rio de Janeiro, no dia 17 de agosto de 1987, doze dias depois do 

falecimento de sua filha, a escritora Maria Julieta Drummond de Andrade (FRAZÃO, 

2018). 

Nos dias atuais Drummond é reverenciado por suas obras nem todo o Brasil 

e no mundo, destacando-se por suas poesias onde adota uma linguagem 

despretensiosa e despreocupada com os padrões formais. 

Assim sendo pode-se dizer que Carlos Drummond em suas obras usa uma 

linguagem coloquial, subjetiva, original, critica, sarcástica e irônica, diferente de 

muitos outros autores que se destacaram neste período. 

Neste sentido não podia deixar de destacar Clarice Lispector, (1920-1977) 

ela foi uma escritora e jornalista brasileira, de origem judia, que se tornou 

reconhecida como uma das mais importantes escritoras do século XX. "A Hora da 

Estrela" foi infelizmente seu último romance, que foi publicado em vida. Entre as 

suas obras pode-se destacar: Perto do coração selvagem em 1944, O lustre em 

1946 Laços de Família em 1960, felicidade clandestina em 1971 e tantos outros 

contos, poesias, poemas e romances. 
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Clarice Lispector foi sem dúvida uma das mais destacadas escritoras do 

modernismo brasileiro recebeu diversos prêmios de destaque pela beleza de suas 

obras e continua sendo reverenciada ainda hoje pela sua coragem e inteligência 

onde pouco se importava com as críticas sofridas, mostrando com valentia a força e 

a sensibilidade da mulher.   

Neste sentido observa-se que em seus enredos de versos e poesias buscou 

retratar a realidade vivenciada no Brasil, num período de redemocratização e a Era 

Vargas, marcada pela repressão, censura e a ditadura. 

Ainda de acordo com Frazão (2018) outro autor importante da literatura é: 

Além destes autores já citados pode-se destacar ainda Érico Veríssimo 

(1905-1975) um escritor brasileiro, destacou-se com sua obra "Olhai os Lírio do 

Campo", uma obra prima. Ele foi um dos melhores romancistas brasileiros. Acabou 

fazendo parte do Segundo Tempo Modernista. Recebeu o "Prêmio Machado de 

Assis" com a obra "Música ao Longe" e o "Prêmio Graça Aranha" com "Caminhos 

Cruzados", Ele nasceu (1905-1975) em Cruz Alta, no Rio Grande do Sul, no dia 17 

de dezembro de 1905 e faleceu em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, no dia 28 de 

novembro de 1975(FRAZÃO, 2018). 

Em suas obras Erico Veríssimo buscou revelar à engrenagem social que 

compões a sociedade brasileira que muitas vezes não é visualizada, tão pouco a 

dinâmica social da qual fazemos parte.  

Além de escritor, foi professor de literatura e inglês, trabalho e um banco de 

comercio, foi sócio de uma farmácia que ele mesmo levou a falência. Em suas 

obras ele se preocupava com o bem-estar da sociedade e em suas obras procurava 

refletir sobre os principais problemas sociais da época. Erico Lopes Veríssimo 

faleceu em 28 de novembro de 1975 em Porto Alegre, Rio grande do Sul, deixando 

um grande legado para a cultura literária brasileira, o mesmo até hoje é lembrado 

por suas magníficas obras que cultuam a literatura brasileira (FRAZÃO, 2018). 

Neste sentido pode-se dizer que as obras literárias de Erico Verissimo são 

formadas a partir de pedaços de vida observados e transformados em linguagem 

sociológica que retrata os anseios e problemas da sociedade. 

Ainda hoje suas obras podem e devem ser apreciadas pelos educadores 

como fonte de saberes e culturais retratados por meio da arte. 
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5. CAPÍTULO IV: METODOLOGIA E ESTRATÉGIAS DE PESQUISA. 

 

Para o desenvolvimento da pesquisa contou-se com a colaboração da 

direção, coordenação e professores da escola em estudo, que direta e indiretamente 

contribuíram para que os objetivos da pesquisa fossem alcançados, o que 

possibilitou o acesso as informações e a vivencia em sala de aula no período do 

estágio curricular obrigatório. 

Neste capitulo estaremos relatando a metodologia adotada para a realização 

do estudo e pesquisa na Escola Estadual Albert Einstein para se alcançar os 

objetivos propostos na pesquisa, a característica da pesquisa, população em estudo, 

bem como a metodologia de análise e apresentação de dados. 

4.1 Metodologia de estudo. 
 

A pesquisa foi realizada na Escola Estadual Albert Einstein, por meio de 

uma pesquisa bibliográfica e de campo, onde foi analisada a forma como os 

professores de literatura trabalham a questão em sala de aula com os alunos, quais 

as principais dificuldades encontradas pelos professores e aluno no ensino 

aprendizagem de literatura na escola.  

O estudo foi realizado no período de fevereiro a maio de 2018 com as 

turmas de ensino médio da referida escola, durante o estágio curricular obrigatório, 

onde foi utilizado um roteiro pré-elaborado com um questionário contendo dez 

questões que foram respondidas pelos professores de português e literatura da 

escola, além de uma observação em sala de aula onde foi possível observar 

algumas dificuldades dos alunos e professores em relação ao ensino aprendizagem 

de literatura em sala de aula. 

4.2 Caracterização da pesquisa. 

 

O presente trabalho de pesquisa foi realizado por meio de uma análise 

bibliográfica de livros, revistas, artigos e outros documentos que tratam deste tema. 

Portanto este trabalho é uma pesquisa bibliográfica, desenvolvida a partir de 

material já elaborado, principalmente de livros e artigos científicos de vários autores. 
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De acordo com Fonseca (2002), a pesquisa bibliográfica é feita a partir de 

levantamentos de referenciais teórico já analisado, e publicado por meios escritos e 

eletrônicos como livros, artigos científicos, páginas da web sites com o objetivo de 

recolher informações ou conhecimento prévio sobre o problema pesquisado. 

A pesquisa bibliográfica implica em que os dados e informações necessárias 

sejam obtidos a partir de levantamentos de obras de vários autores especializados 

sobre o assunto. 

O trabalho traz uma abordagem qualitativa dos conteúdos analisados de 

acordo com a visão e compreensão de vários autores, buscando compreender o 

ponto de vista de cada um.  

4.3 População ou amostra de participantes no estudo. 

 

A população em estudo são os professores e alunos do ensino médio da 

escola Albert Einstein, localizada na Rua Inharé, 835, Bairro Centro, Guarantã do 

Norte- MT. 

Onde foram analisados a forma como estes trabalham o tema literatura em 

sala de aula bem como a escola propõe a abordagem deste conteúdo. 

A pesquisa foi realizada durante o primeiro semestre de 2018, principalmente 

durante o estágio curricular obrigatório e por meio de visita a escola para 

levantamento de dados. 

4.4 Caracterização dos instrumentos de pesquisa. 

A pesquisa foi realizada por meio de leitura e uma análise de materiais 

escritos e eletrônicos como livros, artigos científicos, páginas da web sites com o 

objetivo de recolher informações ou conhecimento sobre o problema analisando-o de 

forma crítica.  

Para tal foi considerada a existência de uma relação dinâmica entre o mundo 

real e o sujeito, podendo variar de acordo com a visão e conhecimento prévio de cada 

situação. 

4.5 Procedimentos de coleta e análise de dados.  

A análise dos conteúdos foi feita de forma qualitativa, que é utilizada na 

realização da observação de um fenômeno. Busca em primeiro lugar observar e 

compreender determinado fenômeno, para depois descrever o que o mesmo significa. 
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Para Minayo (1992) a pesquisa qualitativa se preocupa com aspectos que não podem 

ser quantificados que trabalhando com universos significativos, motivos, aspirações, 

crenças, valores, valores e atitudes que fazem parte do contexto social e 

posteriormente apresentada em forma de texto. 

A pesquisa qualitativa não se preocupa com a representação numérica, mas 

sim, busca aprofundar o conhecimento por meio de fontes diversas de pesquisa não 

permitindo que julgamentos e preconceitos contaminem a pesquisa. 

Os pesquisadores que utilizam os métodos qualitativos buscam explicar o 

porquê das coisas, exprimindo o que convém ser feito, mas não quantificam os 

valores e as trocas simbólicas nem se submetem à prova de fatos, pois os dados 

analisados são mensurados numericamente. 
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CAPÍTULO V:  O ENSINO DA LITERATURA NA ESCOLA ESTADUAL 

ALBERT EISNTEN. 

 

Inserir a literatura nas atividades didáticas em sala de aula muitas vezes 

ainda soa como um problema para os professores de língua portuguesa e literatura, 

porem cabe a escola e ao professor buscar estratégias que despertem no aluno o 

gosto pela leitura e assim torne as atividades em sala de aula momentos prazerosos 

de viagens imaginarias a mundos com culturas e realidades históricas diferentes.  

Para tanto a capacitação e a motivação do professor em sala de aula são 

fatores determinantes do sucesso e aprendizagem dos alunos. 

No atual contexto social, político, econômico e de tecnologias vivenciadas 

transformar os alunos em leitores apaixonados de literatura não tem sido tarefa fácil 

para os educadores, tendo em vista que muitos fatores contribuem ou atrapalham o 

sucesso do trabalho em sala de aula. 

Na escola Estadual Albert Einstein os problemas de aprendizagem e 

interesse nas aulas de literatura também ficam evidentes quando analisados de forma 

pontual, na realidade em sala de aula. Ninguém melhor que o professor de língua 

portuguesa e literatura para apontar estes problemas e fatores que interferem no 

aprendizado dos alunos como apresentados nos resultados a seguir.   

5 RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 

Com a realização da pesquisa foi possível observar vários fatores que 

interferem direta e indiretamente no aprendizado dos alunos.  

A pesquisa baseou se num questionário entregue aos professores de língua 

portuguesa e literatura do ensino médio da Escola Estadual Albert Einstein do 

município de Guarantã do Norte-MT, além de observações em sala de aula durante o 

estágio obrigatório.  

5.1Apresentações da escola em estudo. 

 

A Escola Estadual Albert Einstein foi criada através do decreto nº 1139 de 

20/01/2000. O objetivo era criar uma escola que atendesse, com atenção 
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diferenciada, somente ensino médio regular. Era o anseio da comunidade escolar e 

da sociedade em geral. Com isso houve o desmembramento da Escola Estadual 

Guarantã que atendia o ensino fundamental e médio. 

A Escola Estadual Albert Einstein localiza-se na Rua Inharé, nº 835, Bairro 

Centro, no município de Guarantã do Norte-MT, atende hoje a aproximadamente 887 

alunos de ensino médio distribuídos em 28 turmas nos três turnos, matutino, 

vespertino e noturno. Conta com um corpo docente de 50 Professores, sendo 05 

professores de língua portuguesa e literatura. A escola conta ainda com uma equipe 

de apoio educacional com 28 servidores, que contribuem para o funcionamento da 

escola. 

A Escola Estadual Albert Einstein atende a uma clientela diversificada, 

recebe estudantes dos bairros centrais e periféricos, atendidos pelo transporte 

escolar urbano e rural.  A Escola Estadual Albert Einstein funcionava até o ano de 

2011 somente com a modalidade de Ensino Regular. A partir deste ano foi 

implantado um Curso de Ensino Médio Integrado. Técnico em Informática, 

atendendo a um pedido da sociedade em geral e da comunidade escolar. 

O ensino de língua portuguesa e literatura atende aos PCNs levando-se em 

conta o processo histórico de transformação da sociedade e da cultura, a língua 

portuguesa como instrumento de comunicação, acesso ao conhecimento e exercício 

da cidadania. Deverá adotar metodologias de ensino e de avaliação de 

aprendizagem que estimulem a iniciativa dos estudantes. Neste caso os livros de 

artes literárias estão inclusos como ferramentas a serem usadas na construção do 

conhecimento. 

5.2 Apresentações dos resultados. 

A literatura é sem dúvida uma ferramenta poderosa para a formação dos 

alunos na qual a leitura é entendida como um direito do educando, como meio de lhe 

possibilitar uma compreensão autônoma dos diferentes objetos de leitura que 

circulam socialmente, bem como as relações que a leitura tem com as práticas 

sociais.  



38 
 

Neste sentido Charter (2001) ressalta que as leituras são sempre plurais, são 

elas que constroem os sentidos diferentes atribuídos aos textos por meio de 

diferentes entendimentos atribuídos ao texto pelos leitores, no entanto muitas vezes 

esta característica de pluralidade não é valorizada ou entendida pela sociedade e até 

mesmo por muitos educadores. Para o autor quando negamos a pluralidade da 

leitura a se nega a capacidade de a leitura ser um instrumento de análise e 

construção de conceitos. 

O aluno através da literatura tem a oportunidade de buscar o conteúdo para 

se informar e adquirir novos conhecimentos tanto na área cultural, política, social que 

influenciam muito no seu cotidiano. Neste sentido também é importante destacar que 

o ensino da literatura deve fazer parte do processo de formação dos alunos desde as 

series iniciais buscando se fazer da leitura um processo de interação social com o 

mundo da leitura. 

Na Escola Estadual Albert Einstein a literatura é vastamente discutida por 

meio dos ensinamentos específicos de literatura por meio dos livros didáticos fato 

que faz com que a escola se destaque na região. No entanto a pratica da leitura tem 

muito ainda a avançar. Conforme resultados apresentados a seguir, de acordo com 

levantamento de dados realizados na unidade escolar por meio de questionário 

entregue e respondido pelos professores de língua portuguesa e literatura do ensino 

médio 

Na questão 01, questionados, há quanto tempo lecionam literatura? Os 

resultados foram os apresentados no gráfico 01 a seguir. Tendo em vista que a 

experiência em sala de aula é sem dúvida um aprendizado ao professor, que com as 

experiências adquiridas com as situações vivenciadas no seu dia a dia adquire 

conhecimento de causa e maior segurança na prática docente. 
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Gráfico 01: Há quanto tempo leciona literatura?  

 

Fonte: Geny Ribeiro de Souza, 2018. 

Como é possível observar o tempo de experiência de trabalho em sala de 

aula é bem variado, tendo ainda uma parcela que tem menos de três anos de 

experiência e trabalho, o que pode influenciar na qualidade do ensino da literatura. 

Neste sentido Monteiro (2001) deixa claro que os saberes da experiência são 

constituídos a partir do exercício da prática diária da profissão e que se fundam no 

trabalho e no conhecimento do meio. 

Outro fator importante é a capacitação continuada do professor em sala de 

aula. Apontada como um dos fatores favoráveis a melhoria da qualidade do ensino 

no Brasil. Estudos sobre o assunto ressaltam a sua importância, considerando-a 

como variável que tem impacto diferencial no rendimento da aprendizagem dos 

alunos, embora reconheçam a dificuldade de serem oferecidos cursos eficazes e que 

atinjam a grande maioria dos profissionais da área. 
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Na questão 02, questionados, de como influenciam seus alunos na prática 

da leitura? As respostas do questionamento estão apresentadas a seguir no Gráfico 

02. 

Gráfico 02: Como incentiva seus alunos a leitura? 

 

Fonte: Geny Ribeiro de Souza, 2018.     

Como é possível observar a forma como o professor incentiva seus alunos a 

prática da leitura é fator importante para despertar nele o interesse pela leitura e 

consequentemente melhorar seu conhecimento intelectual e ao mesmo tempo de 

linguagem. Neste sentido a maioria, ou seja, 60% dos professores afirmaram 

determinar alguns livros para que os alunos leiam, porém é necessário muito mais 

que isto para despertar o interesse e o gosto pela leitura, principalmente a literatura. 

Como se sabe a leitura não pode ficar restrito ao processo de decodificação 

de símbolos e os conteúdos semânticos do texto, mas sim se alongar para as 

relações sociais que os textos estabelecem com as práticas sociais, no contexto de 

formação de leitores críticos. Neste contexto a literatura tem a intenção comunicativa 

de quem a escreveu e os saberes de que a lê. Por isso é importante compreender 

essa relação, assim, ao ler, o sujeito posiciona-se diante do texto, transformando-o a 

60%20%

20%

Determinando alguns livros para 
leitura

Apresenta um livro que já leu e 
fala sobre este

Trabalha apenas as sugestões do 
livro de didático



41 
 

partir do seu conhecimento linguístico e de mundo e transformando-se, à medida que 

a leitura da palavra pode desencadear uma nova leitura de mundo, em um 

movimento inesgotável de complementaridade (FREIRE, 2005). 

O Brasil passou por muitas reformas no campo da educação, neste sentido 

foram criados programas e projetos visando dar ao educando uma condição 

diferenciada na sociedade, mas mesmo assim o sujeito não era pensado como 

produtor e transformador de conhecimentos e saberes. Neste sentido a prática 

pedagógica utilizada no ensino de Literatura não é muito diferente da utilizada no 

ensino de Língua Portuguesa na a qual se pode perceber que não existe formação 

específica para o professor que será o responsável pelo ensino de Literatura, 

fazendo com que o ensino de literatura fique prejudicado. 

A literatura oferece aos professores uma enorme variedade de textos, porem 

na maioria das vezes é trabalhado de forma fragmentada, por isso o professor deve 

proporcionar aos alunos a oportunidade de conhecer o maior número de diferentes 

tipos de texto e linguagem utilizada, ampliando o conhecimento dos alunos e 

permitindo que estes possam construir seus conhecimentos por meio de uma visão 

crítica da realidade. 
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Neste sentido ao ser questionado sobre as ferramentas utilizadas nas aulas 

de literatura na questão 03 obtiveram-se os seguintes resultados apresentados no 

gráfico 03. 

Gráfico 03: Ferramentas pedagógicas utilizadas nas aulas de literatura. 

 

Fonte: Geny Ribeiro de Souza, 2018.     

A diversidade de recursos ou ferramentas pedagógicas utilizadas em sala de 

aula pode ajudar o professor a despertar o interesse do aluno e prender a sua 

atenção, fazendo com que as aulas se torne, mais atrativo e propiciem o 

aprendizado. 

Como prevê a proposta pedagógica curricular que o ensino da literatura deve 

ser um compromisso com a formação humana e com o acesso à cultura geral, de 

modo que os alunos venham a participar política e produtivamente das relações 

sociais, com comportamento ético e compromisso político, através do 

desenvolvimento da autonomia intelectual e moral (BRASIL, 2006, p. 1). 

O quanto a forma de ensino de muitos colégios hoje segue um padrão e sua 

formação passa ser defasada assim o mesmo aluno que possa interagir com a 

literatura não acrescenta muito a seu conhecimento, 

A aposta em novas formas de apresentação da literatura pode ser o meio de 

fazer o aluno se interessar por algo desconhecido, ou algo novo em seu meio, o 

interesse na literatura pode ser aprimorado na forma ensino acrescentando não 
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apenas livros novos, mas sim, por outras formas de ensino como filmes, e vídeos 

referentes ao tema. 

Muitas vezes é possível observar que o aluno não possui interesse nas aulas 

de literatura, havendo a necessidade de o professor despertar no aluno este 

interesse por meio de estratégia diferenciada que sejam atrativas aos olhos do aluno 

e se possível através de ferramentas pedagógicas que atraiam a atenção e a 

interação com os alunos. 

Com isso, percebe-se que o ensino de Literatura acontece, mas há uma 

grande resistência por parte dos educados, pois são poucos os que se interessam 

pela leitura, e os que leem precisam da ajuda do professor para compreenderem o 

texto literário. Sozinhos os estudantes não conseguem entender o que leem. 

Na questão 04, questionados sobre quais as principais dificuldades dos 

alunos as respostas foram apresentadas no gráfico 04. 

Gráfico 04: Principais dificuldades dos alunos. 

 

Fonte: Geny Ribeiro de Souza, 2018.     

Neste gráfico é possível observar que a maiores dificuldades dos alunos 

quanto à aprendizagem de literatura é a interpretação de texto, fator que pode estar 

relacionado a uma alfabetização deficiente, ou por não ter sido trabalhada 

adequadamente nas series iniciais, no entanto a pratica da leitura em si pode ajudar 

o aluno a desenvolver esta habilidade. Neste sentido vale ressaltar que as obras 
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literárias devem ser trabalhadas em todas as serias e fases da educação. Se o 

professor percebe que o aluno tem algum grau de dificuldade e sabendo qual é esta 

dificuldade, cabe ao professor trabalhar conteúdos que ajudem o aluno no seu 

desenvolvimento. 

Neste sentido é preciso explorar o saber cultural contido na literatura e 

despertar nos alunos o gosto pela leitura e assim proporcionar esta correlação entre 

realidade e ficção com a pluralidade que este instrumento oferece ao leitor. 

Na questão 05 perguntado, se os alunos têm acesso a livros de literatura na 

biblioteca da escola todos os professores contatados afirmaram que sim, portanto se 

os alunos têm acesso aos livros depende de o professor incentivar a leitura. 

Além dos livros o uso da tecnologia da informação (internet) pode ser uma 

ferramenta importante para o professor, podendo usá-la como estratégia para atrair a 

atenção dos alunos oferecendo a estes a oportunidade de estarem usufruindo deste 

instrumento para a promoção do conhecimento, buscando diversificar as estratégias 

de aprendizado. 

Já na questão 05, perguntado aos professores qual a maior dificuldade que o 

professor enfrenta na escola referente a elaboração das aulas de literatura as 

respostas foram apresentadas no gráfico 05. 

Gráfico 05: Dificuldades do professor ao elaborar suas aulas. 

 

Fonte: Geny Ribeiro de Souza, 2018.     
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Neste gráfico observamos que os professores ainda encontram dificuldades 

em elaborar bem suas aulas e que ainda existem muitos desafios a serem vencidos, 

seja por falta ou escassez de material de apoio ao professor, faltos de tempo devido 

as jornadas excessivas de trabalho ou outros aqui não listados. Neste sentido é 

preciso se buscar mecanismos de valorização do professor, e a escola 

proporcionarem estes materiais de apoio para a elaboração das aulas. 

O professor como mediador na construção do conhecimento deve estar em 

constante qualificação buscando a formação continua e ser assídua, proporcionando 

aos alunos não só ensinamentos básicos fragmentados, mas sim, conteúdos que 

extrapolem e ultrapassem os muros escolares e que sejam capazes de surpreender 

até sua própria imaginação favorecendo tanto ao aluno quanto ao professor uma 

nova forma de ver e participar do contexto social onde estão inseridos. 

 

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Por meio deste estudo foi possível concluir que o ensino de Literatura não 

tem sido uma tarefa fácil para os educadores, uma vez que em sala de aula o 

professor depara com a falta de interesse dos alunos pela leitura na busca do 

conhecimento. Este fato pode estar relacionado a forma como os professores 

trabalham o conteúdo em sala de aula, ou talvez pelo fato de no ensino fundamental 

a literatura e textos literários serem pouco trabalhados ou quando se faz se faz de 

forma fragmentada, fator que não desperta interesses pela leitura. 

É preciso salientar que a leitura não deve ser um ato condicionado e forçado 

pelo educador, mas sim, uma Literatura que perfaz uma dimensão humana 

necessária e que aproxima os leitores das questões sociais e culturais, assim como 

prevê a Proposta Pedagógica Curricular. 

O professor de língua portuguesa tem um grande desafio a ser vencido, 

porem um desafio que pode ter resultados surpreendentes quando trabalhado de 

forma eficiente por meio da leitura, dando ao aluno a oportunidade de ver a 

pluralidade de visões que a leitura proporciona aos indivíduos, inserindo-o no meio 

social com um desenvolvimento crítico e reflexivo dos seus leitores. E a Literatura 

possibilita aos leitores conhecimentos que podem ser usados em seus conflitos 
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pessoais, ajudando-os a resolvê-los e entender o processo de construção da 

sociedade e suas características. 

Hoje o professor de literatura ou português dentro de uma sala de aula 

enfrenta um enorme desafio de combinar o meio educacional com o meio vivido 

pelos próprios alunos, fazendo com que o conteúdo a ser ministrado se tornar 

atraente aos olhos do educando. 

A literatura prega uma peça aos olhos dos mesmos, levando a um mundo 

diferente do vivido por eles. Assim sendo o trabalho do professor como se percebe, 

não é apenas ministrar conteúdos vazios, o conhecimento transmitido por um livro 

leva a mente do mesmo a uma magnífica experiência que vai além dos livros. 

Um conceito muito usado no espaço escolar é de que o aluno seja um livro 

em branco que busca ser preenchido com novas páginas de conhecimento e 

crenças, porem sabe-se que não é esta a realidade. O aluno ao ir para a escola já 

traz consigo uma gana de conhecimentos e saberes natos adquiridos na sua 

convivência em sociedade que devem ser valorizados, da mesma forma o professor 

deve estar atento, uma vez que o aluno busca no professor em sala de aula, alguém 

que o auxiliem nesta busca. Aí surge a literatura, uma ferramenta preciosa que pode 

contribuir na construção e no aprimoramento do conhecimento já adquirido, 

tornando-o capaz de tomar suas próprias decisões de forma crítica e consciente. 

Neste sentido o ensino da literatura deve ser feito de forma dinâmica e 

democrática estimulando os alunos na descoberta de informações contidas nos 

textos literários que possam servir de base para a construção de uma sociedade 

justa e igualitária, onde os valores culturais e morais sejam respeitados e 

valorizados. Esta prática pode ser realizada com o auxílio da tecnologia existente, 

principalmente as redes sociais e a internet. É possível ainda trabalhar muitas obras 

literárias por meio de vídeos e filmes, histórias em quadrinhos e muitas outras, na 

qual o professor como mediador do conhecimento deve estimular os alunos a pensar 

de forma crítica, sobre os conteúdos de leitura que são usadas na sala de aula, e 

buscar tirar proveito de todos os argumentos apresentados pelos autores em 

benefício do aprendizado do aluno. 

Diante destes fatos a escola deve reconhecer na criança, adolescentes e 

jovens a competência e a capacidade de cada um na leitura e na escrita, uma vez 

que a leitura irá influenciar de maneira positiva neste processo. A literatura com suas 

inúmeras facetas pode contribuir na formação de indivíduos críticos, éticos, 
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responsáveis, e atuantes na sociedade. Sabe-se que na sociedade as trocas de 

informações acontecem rapidamente, principalmente nos dias atuais com o avanço 

da tecnologia, disseminando culturas, valores, linguagens orais e visuais que atraem 

a atenção dos educados e por isso a escola não pode estar indiferente a estes 

aspectos.  

Neste contexto a escola por meio da literatura além de divertir com seus 

contos e histórias, deve preparar o aluno para a vida em sociedade. Esta prática 

deve ser feita de maneira prazerosa por meio de livros literários que são ferramentas 

valiosas para o educador e também para a escola, como uma ferramenta propulsora 

de um ensino aprendizagem com qualidade e significativo.  No qual o aluno 

desenvolverá não somente a capacidade de decifrar símbolos, mas também o 

desenvolvimento da sua linguagem, oralidade, enriquecendo e ampliando o seu 

vocabulário, aproximando-o cada vez mais do universo da escrita, permitindo a livre 

expressão da sua imaginação e fantasias. 

Por meio deste estudo foi possível visualizar que a literatura não é apenas 

uma forma de leitura, mas sim uma ferramenta pedagógica que oferece múltiplas 

oportunidades de construção de conhecimento e que está disponível e ao alcance de 

todos e é, portanto, uma fonte inesgotável de saberes e que se bem aproveitadas 

pelos educadores podem fazer a diferença na vida dos alunos. 

Outro fator importante a ser ressaltado é a necessidade de buscar a 

diversidade na leitura, a qual favorecerá a escrita e a leitura, e certamente ajudará a 

formar leitores competentes. Pois ao ler interagimos com o universo descrito na 

leitura. E segundo os PCNs (Parâmetros Curriculares Nacionais), a prática de leitura 

tem como finalidade a formação de leitores competentes e consequentemente a 

formação de escritores. Isto é, a produção de textos eficazes que tem como origem a 

prática da leitura, na qual se destaca a construção da intertextualidade. 

Neste sentido a forma como o professor de ensina a literatura é a principal 

forma de associação dos conteúdos ensinados com a realidade do aluno, ou seja, é 

um dos pontos de conexão entre a vida real e a própria matéria. Os principais fatores 

pela reprovação de muitos alunos podem ser devido ao fato de os alunos não se 

identifica com a literatura e acabam não cedendo aos seus encantos. 

O ensino da literatura na maioria das vezes vem em segundo plano na 

escola, sendo pouco usada como ferramenta didática pelo professor, embora a 

literatura seja ensinada de forma fragmentada leva um grande potencial de 



48 
 

conteúdos que podem ser trabalhados na forma interdisciplinar e acaba trazendo 

muitos benefícios aos alunos e angariando pouco, mas fiéis adeptos a leitura. 

Portanto a literatura como bem cultural, cujo acesso contribui para o 

desenvolvimento cognitivo dos alunos, também contribui para o desenvolvimento da 

educação como um todo de forma a despertar a sensibilidade, a concentração, 

voltada para os aspectos cognitivos e linguísticos do exercício da imaginação, 

fazendo com que os sonhos vivenciados pela leitura possam ser reproduzidos na 

imaginação dos alunos favorecendo o acesso à cultura de povos diferentes tanto no 

universo fictício como na realidade. 

Neste sentido é possível perceber que quando se coloca a literatura em 

pauta para a discussão em sala de aula é preciso também defender o seu espaço 

nas práticas escolares para assim assegurar sua importância para a formação 

integral do cidadão. Por meio da pesquisa foi possível perceber que no ambiente 

escolar as práticas pedagógicas de ensino de literatura contribuem para a não 

formação de leitores por meio da fragmentação de textos literários nos livros 

didáticos. Onde o livro de literatura dá lugar ao livro didático que não traz a riqueza 

total destas obras com autor e obras, sociedade e mundo ali representados por meio 

da cultura e economia.  

Outro fator que concorre com os livros de literatura são os meios de 

comunicação e as tecnologias na área de informática, que para muitos também são 

apontados como obstáculos no processo de formação de leitores literários. Dessa 

forma vai depender muito da concepção pedagógica do professor, que geralmente é 

o principal mediador entre a leitura literária e o educando, cabe a ele explorar as 

potencialidades deste tipo de texto, criando condições para que o aluno veja nas 

obras literárias muito mais do que palavras, mas sim uma fonte de aprendizado e de 

valores a ser descoberto. 

Pode-se afirmar, portanto que a literatura muito mais do que uma boa leitura, 

deixa para cada indivíduo uma bagagem de experiências e saberes que se refletem 

por toda a vida, por meio da formação profissional, na vivencia em sociedade e no 

modo de se ver a vida. 
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APENDICES 

 

Apêndice A:  

Questionário aplicado aos educadores da Escola Estadual Albert Eisten. 

 

Presado (a) professor (a) 

Meu nome é Geny Ribeiro de Souza, sou acadêmica do Curso de Licenciatura em 

Letras e Espanhol pela FACULDADE DE CUIENCIAS SOCIAIS DE GUARANTÃ DO 

NORTE- FCSGN (Uniflor). Solicito sua colaboração para a minha pesquisa de 

conclusão de curso, respondendo ao questionário abaixo. Na pesquisa pretendo 

analisar e compreender o Atendimento Educacional da Escola Estadual Albert 

Eisnten. 

O questionário é anônimo, e os dados obtidos serão utilizados apenas para fins 

acadêmicos, portanto sinta-se à vontade para expressar-se livremente. 

 

Sua Participação é importante! 

 

01. A quanto tempo leciona literatura? 

() menos de três anos 

() de três a dez anos 

() mais de dez anos 

02.  Como incentiva seus alunos a ler 

() determinando algum livro para a leitura em casa 

() apresenta um livro que já leu e fala sobre sua importância histórica seu enredo 

etc... 

() trabalha apenas as sugestões do livro didático. 

03. Para as aulas de literatura utiliza-se principalmente de. 

() livro didático. 

() outros livros de literatura. 
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() vídeos filmes e documentários. 

04. Quais as principais dificuldades dos alunos 

() interpretar os textos 

() identificar o período histórico 

() identificar a influencia na sociedade. 

5. Qual a maior dificuldade que o professor de literatura enfrenta na escola, referente 

a elaboração das suas aulas.  

() falta de material de apoio para elaboração das aulas. 

() falta de tempo para preparar as aulas. 

() outros. 
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APÊNDICE B 

Fotos do colégio em estudo. 

 
 

  

 


