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RESUMO 

O presente trabalho considera importante analisar as dificuldades encontradas na 
escola, no Ensino Médio para propiciar o ensino e aprendizagem da Literatura. Isto 
pode ser observado de várias formas, como devido à falta de hábito de leitura ou à 
falta de prazer por ler uma obra literária. A pesquisa de cunho qualitativo configura-
se como um estudo de caso, faz uso da observação, do questionário e da pesquisa 
bibliográfica e de campo. Buscou-se embasamento teórico nos estudiosos que 
abordam a importância do Letramento Literário, definição, seus valores enquanto 
aprendizados sociais, e como pode ser trabalhado em sala de aula  Para mostrar 
melhor analisar e compreender como se dá o ensino de literatura no ensino médio, 
especialmente no 3º ano fez-se um recorte de análise a partir de Fernando Pessoa e 
seus principais heterônimos, já que um dos casos mais citados é o de heteronímia, 
pois é algo que deixa muitas pessoas com curiosidade sobre a leitura. Essas 
multiplicações em nomes, biografias, obras, se torna meio inédito, porém 
apaixonante. Fernando Pessoa é um escritor modernista, sua complexibilidade e 
beleza, deu um novo sentido e um novo peso à literatura.  Assim, é possível mostrar 
o quão importante é o conhecimento em relação à literatura em sala de aula com os 
alunos e também leitores casuais, onde eles devem ter o incentivo para se 
interessar nas obras literárias e assim ter um conhecimento mais amplo no que se 
refere ao caminho de grandes autores e como principal interesse o amplo 
desenvolvimento da leitura e do letramento literários. Essa leitura tem sido escassa 
no mundo atual. Percebeu-se que o professor não se encontra adequadamente 
preparado em termos teórico/metodológico para desenvolver ações pedagógicas 
que propiciem a construção do letramento literário e o desenvolvimento do hábito de 
leitura.  
  

Palavras-chave: Ensino. Letramento. Literatura. Fernando Pessoa. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

RESUMEN: 

 

El presente trabajo considera la presencia de una enorme dificultad en la enseñanza 
de la Literatura, lo que se hace muy visible en el sector que se refiere a la escuela, y 
que puede observarse de varias maneras. En una de esas formas ocurre por los 
alumnos no tenerme el hábito o el gusto por leer una buena obra literaria. El trabajo 
en cuestión se trata de una investigación bibliográfica y de campo. El material aquí 
escrito se basará en la importancia sobre la línea del letrado literario, con el fin de 
destacar lo que es el letrado literario, mostrando sus valores como aprendizajes 
sociales, y cómo pueden ser llevados a las clases, pues, no se resumen sólo en los 
libros de texto. Con ello, se desarrolló una pequeña explicación sobre el concepto. 
Para mostrar mejor este gran problema, fue preparado un recorte sobre Fernando 
Pessoa y sus principales heterónimos, ya que uno de los casos más citados es el de 
heteronimia, pues es algo que deja a muchas personas con curiosidad sobre la 
lectura. Estas multiplicaciones en nombres, biografías, obras, se vuelve un tanto 
inédito, pero apasionante. Fernando Pessoa es un escritor modernista, su 
complejidad y belleza, ha dado un nuevo sentido y un nuevo peso a la literatura. Así, 
es posible mostrar cuán importante es el conocimiento en relación a la literatura en 
el aula con los alumnos y también lectores casuales, donde ellos deben tener el 
incentivo para interesarse en las obras literarias y así tener un conocimiento más 
amplio en lo que se refiere al camino de grandes autores y como principal interés el 
amplio desarrollo de la lectura literaria. Esta lectura ha quedado rara en el mundo 
actual. Con eso, se puede decir de la falta de fuerza de voluntad del profesor de 
literatura para realizar su papel de estimulador en el acto del alumno leer, siendo 
que en la actualidad, corresponde a la enseñanza de la literatura formar o no un 
alumno lector. En ese contexto podemos entender que la literatura tiene sus 
funciones como disciplina y puede proporcionar su calidad típica para el 3º año del 
enseño mediano. 
 
Contraseñas: La enseñanza. La lectura. La literatura. Fernando Pessoa. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Determinadas dúvidas apareceram antes que essa pesquisa tivesse uma 

forma mais concreta: o que tem dificultado a inclusão da leitura no cotidiano escolar 

das turmas de 3º ano do ensino médio? O professor tem se preocupado em 

incentivar os alunos à prática de leituras literárias? As famílias buscam incentivar os 

seus adolescentes a lerem? O que é letramento literário? 

Sobre a seriedade da constituição do educando como leitor, de acordo com 

os Parâmetros Curriculares Nacionais, percebemos que o docente deve adaptar e 

interagir com esse desenvolvimento, com a finalidade de instigar a competência do 

aprendiz a ter a percepção sobre o conhecimento de um modo independente. 

Contudo, é fácil perceber em nosso dia a dia escolar, que a matéria de Literatura 

não é a mais deliciosa, ou até mesmo a mais importante, porque na maior parte das 

vezes o conteúdo é cansativo pois prioriza-se a memorização de dados literários, 

além das características de várias escolas literárias e contextos históricos. Também 

é importante pontuar as críticas que os estudantes fazem sobre as diversas leituras 

obrigatórias, longe do mundo atual, com palavras distintas, muitas vezes palavras de 

difícil entendimento, deste modo muitas leituras realizadas por esses alunos 

acontecem de uma maneira superficial, sem consolidar a leitura que diferencie o 

contexto do momento. É indispensável ressaltar ainda que os alunos do 3º ano do 

ensino médio têm contato somente com trechos dos textos literários que são 

utilizados para explicar as características literárias de diversas épocas, aumentando 

cada vez mais a falta de interesse dos alunos, como lembra Todorov (2009) em A 

Literatura em perigo: 

 

[...] o estudante não entra em contato com a Literatura mediante a leitura 

dos textos literários propriamente ditos, mas com alguma forma de crítica, 

de teoria ou de história literária. [...] para esse jovem, Literatura passa a ser 

então muito mais uma matéria escolar a ser aprendida em sua periodização 

do que um agente de conhecimento sobre o mundo, os homens, as paixões, 

enfim, sobre sua vida íntima e pública. (TODOROV, 2009, p.10) 

 

Desta maneira fica muito fácil entender o real motivo pelo qual os alunos do 

ensino médio, em nossa pesquisa com foco nos alunos do 3º ano do ensino médio, 
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não gostam da disciplina Literatura, eles acreditam que pode ser um estudo inútil, 

que não adiciona bagagem cultural para eles. Deste modo detectamos que os 

problemas que ocorrem com o ensino da Literatura, estão ligados à falta de 

discussão crítica e à escassez de leituras das obras literárias. Portanto o problema 

que gira em torno do ensino sobre letramento literário torna-se palco para reflexões 

em torno das Orientações Curriculares Nacionais, destinadas ao ensino médio, com 

a intenção de mostrar os principais caminhos existentes no âmbito da orientação 

literária.  

Como já foi referido na atual pesquisa, com o ensino eficaz de literatura cada 

vez mais longe das escolas, é preciso criar métodos para que os alunos do ensino 

médio alcancem até o 3º ano o hábito de leitura da literatura de maneira prazerosa. 

Para falar dessa grande dificuldade que encontramos hoje nas salas de 

aulas era preciso encontrar um nome esplêndido da literatura para fazer uma 

entrevista e levar para as salas e com isso um dos renomes mais audaciosos da 

época do modernismo, que podemos dizer foi um homem com referência, com um 

currículo enorme na literatura brasileira, o grande autor Fernando Pessoa.  

Como abordado anteriormente, o trabalho em questão tem como principal 

objetivo discorrer sobre as dificuldades para se ensinar literatura na prática do dia a 

dia nas salas de aula. 

 Para chegar nesse processo a metodologia utilizada foi uma pesquisa 

bibliográfica, seguida de uma pesquisa de campo. A ideia de utilizar a pesquisa 

bibliográfica surgiu através da curiosidade em saber e expressar mais o excêntrico 

Pessoa. Associar a prática com a teoria, a nível que você se encontre mergulhando 

em uma obra literária, o que se torna improvável quando não se tem o hábito da 

leitura. 

Nesse processo foram necessárias várias leituras de artigos acadêmicos, 

teses de mestrado e doutorado, livros didáticos, bem como diversas leituras de 

biografias do autor. 

Os resultados nos mostram que o letramento literário não ocorre de forma 

eficaz por causa dos procedimentos metodológicos, da forma como a leitura literária 

é apresentada e trabalhada com os estudantes. 
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2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

Refletir sobre a juventude hoje e a possibilidade de desenvolver nos jovens o 

letramento literário trazer para a centralidade desta pesquisa a afinidade entre os 

alunos e a leitura. Se, no âmbito escolar, os professores têm participação efetiva no 

processo de formação do jovem leitor, é importante que eles conheçam aquilo que 

enquanto literatura interessa a esse grupo da população brasileira.  

Seguida pela influência de que letramento literário é um dos assuntos mais 

pautados nos dias atuais e com muitos desafios a serem rompido na educação é o 

que nos faz voltar para o assunto sobre os grandes desafios de se ensinar o 

letramento literário e fazer com que os estudantes criem gosto por uma boa leitura. 

 

 

2.1 Letramento literário 

 

Na atualidade, saber ler e escrever tem-se mostrado ser condição 

insuficiente para responder e até mesmo se apresentar adequadamente e responder 

às necessidades que a sociedade nos exige.  

Letramento é definido como a capacidade do indivíduo de não só ler e 

escrever, mas de saber interagir no meio social, saber utilizar adequadamente a 

leitura e a escrita. É possível perceber que esta necessidade de inserção faz parte 

de demandas que surgem das atividades cotidianas dos sujeitos e assim: 

 

 “Designa as práticas sociais da escrita que envolvem a capacidade e os 

conhecimentos, os processos de interação e as relações de poder relativas 

ao uso da escrita em contextos e meios determinados” (COSSON & 

SOUZA, 2011, p. 102). 

 

De maneira precisa letramento literário é um dos estilos igualitários da língua 

escrita, porque a literatura preenche um espaço exclusivo no que diz respeito a 

linguagem, já que “a literatura tem o poder de se metamorfosear em todas as formas 

discursivas [possíveis]. E isso se dá porque a literatura é uma experiência a ser 

realizada” (COSSON, 2012, p. 17). 
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Sobre o método de assimilação da literatura por meio do letramento literário, 

Silva e Silveira (2013) nos lembram que:  

 
O letramento literário seria visto, (...) como estado ou condição de quem não 

apenas é capaz de ler o texto em verso e prosa, mas dele se apropriar 

efetivamente por meio da experiência estética; saindo da condição de mero 

expectador para a de leitor literário (SILVA; SILVEIRA, 2013, p. 96). 

 

De acordo com Cosson (2012), a linguagem veiculada pelos textos literários 

permite três tipos de aprendizagem: a aprendizagem da literatura que se dá pela 

experiência estética do mundo por meio da palavra; a aprendizagem sobre a 

literatura que está relacionada a conhecimentos históricos, teoria e crítica literária e 

a aprendizagem por meio da literatura que envolve os saberes e as habilidades e 

competências proporcionadas ao alunado por meio da leitura literária. 

Para Cosson: 

 

O letramento literário é uma prática social e, como tal, responsabilidade da 

escola. A questão a ser enfrentada não é se a escola deve ou não 

escolarizar a literatura, como bem nos alerta Magda Soares, mas sim como 

fazer essa escolarização sem descaracterizá-la, sem transformá-la em um 

simulacro de si mesma que mais nega do que confirma seu poder de 

humanização. (COSSON, 2009, p. 23) 

 

Os estudos que vêm acontecendo a respeito do letramento têm colaborado 

para o redimensionamento do ensino de língua e literatura na escola. Letramento 

literário, termo aproveitado por Graça Paulino (2004), acerca dos estudos sobre 

letramento. Em 2010, sobre o tema a autora afirma:  

 

O letramento literário, como outros tipos de letramento, continua sendo uma 

aêropriação pessoal e consciente, de práticas sociais de leitura/escrita, que 

não se reduzem à escola, embora passem por ela. (PAULINO, 2004, p. 58)  

 

Rildo Cosson (2006), defende, assim como Paulino (2004), que a escola é 

um espaço onde o aluno deve aprender a extrapolar os limites de entretenimento 

que a leitura literária proporciona e ressalta que o importante é que o aluno leia para 

fruição. Para o autor, o letramento literário é um processo contínuo de apropriação 

de uma linguagem, a literária, que deve iniciar desde a primeira infância e que se 
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estende ao longo da vida de uma pessoa a cada vez que ela tem uma experiência 

de leitura literária, seja por meio das canções de ninar, de livros infantis, romances, 

filmes, novelas.  

Cosson afirma que, no espaço escolar, o letramento literário possui quatro 

características fundamentais: pelo contato direto com a obra; pela construção de 

uma comunidade de leitores; pela ampliação do repertório literário; e por atividades 

sistematizadas e contínuas que tenham por objetivo desenvolver a competência 

literária (COSSON, 2014). 

O pesquisador também busca mostrar que a formação de um leitor 

competente envolve: ler diversos e diferentes textos; ler de diversos modos; ler para 

conhecer o texto que os desafia e que responde a uma demanda específica; ler e 

avaliar o que lê; ler para aprender a ler.  

 

É assim que, por meio da leitura da literatura, temos acesso a uma grande 

diversidade de textos, pois é próprio do discurso literário a multiplicidade 

das formas e a pluralidade dos temas. [...] A leitura literária conduz a 

indagações sobre o que somos e o que queremos viver, de tal forma que o 

diálogo com a literatura traz sempre a possibilidade de avaliação dos 

valores postos em uma sociedade. Tal fato acontece porque os textos 

literários guardam palavras e mundos tanto mais verdadeiros quanto mais 

imaginados, desafiando os discursos prontos da realidade, sobretudo 

quando se apresentam como verdades únicas e imutáveis. Também porque 

na literatura encontramos outros caminhos de vida a serem percorridos e 

possibilidades múltiplas de construir nossas identidades. (COSSON, 2014, 

p. 49-50). 

 

Este método é utilizado para mostrar o ensino da leitura de textos literários 

que a escola apresenta aos seus educandos, assim é possível perceber como se 

tem levado para sala de aula somente leituras fragmentadas contidas nos livros 

didáticos. Além disso, usa-se esses fragmentos como causa para ensinar as regras 

gramaticais ou para ensinar a ler e escrever mecanicamente, como muitos estudos 

têm mostrado.  

O letramento literário deve e necessita ser estudado na sala de aula para 

propiciar ao aluno a possibilidade de acrescentamento dos seus horizontes, e, 

especialmente, para que ele possa se tornar um leitor autônomo, capaz de ler e 

interpretar qualquer texto que esteja ao seu redor. Ao adequar essa relação com o 
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texto literário, a escola promove diferentes modos de ler literatura, e faz uso do 

letramento literário.  

Apesar disso, para que o letramento literário aconteça, o professor, que 

exercita esse letramento em sala de aula, necessita promover atividades para que 

ele seja efetivado. Ou seja, não somente levar textos para a aula e fazer com que 

seu aluno leia de forma mecânica, sem fazer com que o texto ganhe definição na 

vida do educando. O formidável é fazer com que esse leitor possa ir além da palavra 

escrita, isso é, que ele consiga se encontrar nos textos literários e que eles tenham 

ao seu alcance, pessoas que tragam com ela um leitor com desejos para as salas, 

sendo assim possível transformar os textos lidos como os melhores de suas vidas e 

do seu mundo.  

Para que isso suceda o professor deve estar informado de que aprendemos 

a ler literatura do mesmo modo como tudo mais, isto é, nenhuma pessoa nasce 

sabendo ler literatura, ela nos é exibida e então passamos a conhecê-la e a gostar 

dela, isso dependendo do modo como ela nos é exibida. E cabe à escola, ao 

professor, buscar métodos para despertar o gosto, pois: 

 

Devemos compreender que o letramento literário é uma prática social e, 

como tal, responsabilidade da escola. A questão a ser enfrentada não é se 

a escola deve ou não escolarizar a literatura, mas sim como fazer essa 

escolarização sem descaracterizá-la, sem transformá-la em um simulacro 

de si mesma que mais nega do que confirma seu poder de humanização. 

(COSSON, 2007, p. 23). 

 

Por fim, a seriedade de trabalhar, ler textos literários se dá pelo caso de que 

poucas pessoas são leitores de literatura, até mesmo professor e pais de alunos. E 

para que essa realidade passe por essa transformação, cabe à escola mudar o jeito 

de inserir essa prática na vida do aluno. 

Assim fica fácil e simples de compreender o real motivo porque os alunos de 

ensino médio não gostam da disciplina Literatura, acreditando ser um estudo inútil, 

que não acrescenta bagagem cultural nenhuma a eles. 

 Porém existem várias dúvidas que norteiam os pontos elaborados para se 

trabalhar no ensino médio, essa aprendizagem sobre a literatura continua tão 

inexpressiva, aguardando os professores terem noções dos pequenos problemas 

que norteiam a falta de interesse dos alunos por leituras de obras literárias. 
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Lecionar literatura não é mais ensinar história ou teoria literária. Contudo, o 

que é ensinar literatura na escola pública? E para os jovens que não têm acesso 

facilitado ao livro e ainda para alunos que leem pragmaticamente apenas os livros 

de literatura indicados pelos concursos e vestibulares? Como fazer para ensinar os 

alunos a sentir prazer em ler uma obra literária? Que práticas adotar? Ensina-se a 

ler literatura? Ensina-se a gostar de ler literatura? 

 

 

2.2  Para que serve a Literatura? 

 

Crer na importância da literatura levará a assumir que a finalidade da 

disciplina, no 3º ano do Ensino Médio, é, especialmente, formar leitores que 

consigam e, especialmente, amarem ler o texto literário, ou seja, o alvo é letrar 

literariamente os educandos. No entanto, há fortes sinais de que os programas de 

Literatura se organizam a partir de divisões e sustentam-se sobre técnicas que, ao 

contrário, criam resistência à leitura do texto literário.  

Pode-se falar que o texto literário conduz o leitor a mundos imaginários, mas 

para que isso se torne possível, deve-se resgatar o verdadeiro leitor que se encontra 

perdido dentro de si próprio e assim consequentemente levando-o a sentir prazer 

por uma obra lida e assim perceber a sensibilidade do autor. 

 A literatura transformou-se, em várias partes do mundo, em disciplina 

escolar dada a sua importância para a língua e a cultura de um país, assim como 

para a formação de jovens leitores. 

A literatura é alívio contra a intolerância política e religiosa, o vício de uma 

boa leitura alucina a vida do ser humano sem nenhuma contestação. Com isso, uma 

boa medida de literatura é indicada para todos, em todas as fases nos mais 

diferentes grupos sociais. Assim como toda boa arte, a literatura tem a competência 

de inventar uma nova realidade, ela não é remédio milagroso para as doenças, mas 

coopera para o desenvolvimento de cidadãos melhores, mais compreensivos, 

respeitosos que possam colaborar para um mundo com o desenvolvimento de 

características sustentáveis. 
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2.3 Literatura na escola 

 

A Literatura ganha seu lugar de disciplina no Ensino Médio, tornando-se 

obrigatória, ao menos em partes, acontece o contato com o texto literário. No 

entanto, o ensino de literatura na escola tem sido marcado mais por estudos sobre a 

literatura ou mais individualmente sobre a história da literatura, a partir da categoria 

estética literária que por técnicas de contato efetivo com o texto literário. A sugestão 

de ruptura com esse modelo está muito bem apresentada nas Orientações 

Curriculares para o Ensino Médio (BRASIL/MEC, 2006), documento que almeja dar 

contribuições para uma melhor reflexão sobre o currículo do Ensino Médio, de modo 

a praticar os novos aprendizados indicados pelas Diretrizes Curriculares Nacionais e 

pelos Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino Médio 

(BRASIL/MEC,2002)4. Ao se referir aos objetivos da disciplina, os parâmetros 

curriculares pontuam que: lê-se: 

 

Imersos nesses tempos, mais do que nunca se faz necessária a pergunta: 

por que ainda a Literatura no currículo do Ensino Médio se seu estudo não 

incide diretamente sobre nenhum dos postulados desse mundo 

hipermoderno? Boa parte da resposta pode ser encontrada talvez no próprio 

conceito de Literatura tal como o utilizamos até aqui, isto é, em seu sentido 

Mais restrito. Embora se possa considerar, lato sensu, tudo o que é escrito 

como Literatura (ouve-se falar em literatura médica, literatura científica, 

etc.), para discutir o currículo do ensino médio tomaremos a Literatura em 

seu stricto sensu: como arte (grifo meu) que se constrói com palavras. 

(BRASIL/MEC, 2006, p. 52) 

 

Isto implica no reconhecimento da necessidade da arte e, portanto, da 

Literatura como dimensões da vida e do conhecimento humano. O caráter 

transgressor e libertário do texto literário justifica a presença da disciplina Literatura 

no 3º ano do Ensino Médio, pela probabilidade que oferece de desenvolvimento de 

uma conduta mais crítica e menos preconceituosa diante do mundo. 

Em um mundo e em uma escola cada vez mais pragmáticos, conhecer o 

direito à literatura sugere que aqueles que se destinarão à formação desse tipo de 

leitor tenham antes entendido que a literatura se torna indispensável, porque 

transgrede o senso comum, porque mexe com a pessoa, admitindo qualquer visão 
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diferente para o mundo, fazendo assim descobrir o que não se pensava que existia, 

inclusive em cada pessoa. A potencialidade formadora da literatura é garantia de 

autonomia e liberdade. Existirá, no entanto, alguns outros motivos para ler literatura 

na escola: conhecer parte do patrimônio cultural e artístico, conhecer a história da 

literatura, conhecer grandes autores, refletir sobre um tempo histórico a partir de 

suas manifestações artísticas e literárias. Alguns deles mais, outros menos 

justificáveis, dependendo de com quem o professor lê literatura ou para quê ou 

quem prepara suas aulas.  

Os desvios operados pelo processo de escolarização devem ser, no entanto, 

contornados, acredita-se no valor da literatura, por técnicas situadas no letramento 

literário, até mesmo para que o trabalho em torno de outros objetivos da disciplina 

obtenha sucesso ou faça sentido. Tomar, como objetivo do trabalho com a literatura 

na escola, sobretudo no 3º ano do Ensino Médio, onde vários motivos restringem a 

experiência literária, o acesso ao letramento literário significa permitir que os jovens 

se apropriem efetivamente da condição de leitores capazes de experimentar a 

fruição que caracteriza o contato com a literatura. A formação desse leitor, deve ser 

insistida como sendo principal objetivo do trabalho com literatura na escola. 

 

 

2.4 Aprendizagem da literatura na sala de aula 

 

Segundo o relato de Zilberman (2009), o aprendizado da Literatura está 

ligado ao desenvolvimento da vontade de ler, do incentivo à leitura. A leitura literária 

consiste em uma base brilhante para a ampliação da esperteza cultural do aluno. 

Pois a leitura literária carece de um teor crítico que aprova a participação do leitor, 

sendo assim o leitor pode juntar suas vivências, colocando um elo entre a literatura e 

o leitor, assim confiar nessas possibilidades para a desenvoltura com esses alunos e 

que eles assim sintam vontade e desejo próprio em ler. O ensino da Literatura, como 

de qualquer outra disciplina que exija a leitura, tem como começo tornar o aluno em 

leitor fluente e presente no hábito de ler. Mas para que o aluno que sabe ler, se 

transforme em um leitor, precisa de um bom mediador, que seria o professor, 

estimulando a leitura como algo agradável, despontando a possibilidade de novas 

esperanças acerca das coisas, admitindo adquirir um senso crítico diante do mundo. 

As obras literárias são um importante caminho para a vida escolar. 
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[...] os recursos à literatura podem desencadear com eficiência um novo 

pacto entre os estudantes e os textos, como entre o aluno e o professor. 

Nesse caso, trata-se de estimular a vivência única com a obra, visando o 

enriquecimento intelectual do leitor, sem finalidades precípuas ou cobranças 

ulteriores. Já que a leitura é uma descoberta do mundo, procedida segundo 

a imaginação e a experiência individual, cumpre deixar que este processo 

se viabilize na sua plenitude. [...] (ZILBERMAN, 2009,p.35) 

 

Zilberman (2009), também propõe que a Literatura deve ser introduzida 

através da leitura das obras literárias no ambiente de sala da aula, com a intenção 

de buscar o contato do aluno com o texto, ampliando os limites entre ambos. 

O documento das Orientações Curriculares para o Ensino Médio (MEC/SEB, 

2006) apresenta a Literatura como uma subárea da área de Linguagens, códigos e 

suas tecnologias. Sendo defendida pelos autores quando citam a permanência da 

Arte como uma de suas manifestações mais privilegiadas, a Literatura no currículo 

do Ensino Médio. 

As obras literárias são produzidas com linguagem distinta, recriada, criativa, 

que lança mão de recursos múltiplos para se aproximar ao máximo, no âmbito da 

limitação da palavra, da representação das sensações e das situações humanas, 

que busca sentido nos próprios materiais artísticos que tomam como substância 

para construir o seu corpo, procedimentos que provocam, na sua leitura, um 

indescritível prazer, enlevo, satisfação interior, cumplicidade, reflexão fecunda e 

ampla sobre o mundo, capaz de levar o leitor a uma mudança interior e à ação para 

melhorar o seu entorno. Embora as obras literárias possam apresentar esse caráter 

utilitário, não é o objetivo dela ou das outras artes.  

Um professor que tenha muita capacidade para contar histórias pode 

enredar o estudante no mundo imaginário da literatura, pode seduzi-lo à leitura e 

fazer com que ele experimente, por si mesmo, esse prazer, proporcionando a esse 

sujeito uma experiência artística. 

A intencionalidade foi destacar que a literatura deve ser pensada e 

interpretada como meio de fruição, tendo a capacidade de incentivar o aluno, que se 

tornar um possível leitor a fazer a leitura, mesmo sem um ponto de partida ou uma 

obrigação escolar, acreditando na finalidade de transformar o aluno em leitor, 

mostrando que ele pode se encontrar em vários estilos e gêneros desiguais. 
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Seguindo a mesma linha de raciocínio Paulino e Cosson (2004) dizem que a 

leitura é objeto de ensino da Literatura, contudo a leitura e a escrita fazem parte de 

um único processo, designado de Letramento Literário, sendo assim utilizam-se 

métodos para alcançar o letramento que engloba a leitura e a escrita para a 

construção literária. Assim a importância do letramento literário a partir da 

constituição de suas partes acontece devido: 

 

[...] a leitura e a escrita do texto literário operam em um mundo feito 

essencialmente de palavras e, por essa razão, uma integração com o 

universo da linguagem se torna necessária. Sendo uma experiência de 

imersão, um desligamento do mundo real para recriá-lo. [...] (PAULINO E 

COSSON, 2009, p.68) 

 

A literatura deve formar um leitor crítico e com as leituras e os estudos sobre 

Fernando Pessoa o aluno pode se encontrar, sendo capaz de criar seu próprio 

significado, mostrando-se livre para criar seu próprio pensamento, isso acontece 

porque a leitura é caracterizada por um processo que o leitor realiza através da 

compreensão e interpretação de textos. Podem-se destacar características 

fundamentais no entendimento da leitura de uma obra literária, com o intuito de 

ressaltar a qualidade do que está lendo. Assim é possível verificar que: 

 

[...] O texto literário veicula uma modalidade de conhecimento particular que 

não se assemelha ao saber produzido pela ciência. Sendo ao mesmo tempo 

representação e análise, a literatura possibilita o resgate da realidade. Essa 

modalidade de texto, por sua natureza, possibilita a crítica e a contradição 

através de uma linguagem não linear, isto é, distinta da linguagem comum. 

O autor aproveita seu conhecimento de mundo, recria essa experiência 

através dos recursos de seu imaginário e expressa-a por meio da linguagem 

artisticamente trabalhada. Uma vez que esse texto se relaciona com a 

realidade e a experiência humana, desempenha uma função muito 

significativa no aspecto comunicativo, pois auxilia o sujeito a emancipar-se 

na medida em que pode libertá-lo do processo de massificação a que está 

submetido pela informação dirigida a qual encobre as contradições e não 

faz apelo crítico[...] (PAULINO E COSSON, 2009, p.65) 

 

Contudo Paulino e Cosson (2004), adicionam que, para que a prática seja 

concretizada, é necessário sempre uma intervenção crítica. Sendo que essa 
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interferência será consolidada pelo educador, apontando a contribuição no caminho 

literário do estudante, mostrando o conhecimento do mundo proporcionado pela 

literatura. Mencionando algumas aparências para que o letramento literário seja 

satisfeito. Em primeiro se tem o comprometimento da relação com o texto literário. 

Em segundo, tem-se a criação de ocasiões adequadas, oportunidades para o 

manuseio dos textos literários. Em terceiro, a preparação curricular, com atividades 

projetadas, envolventes e contínuas, que possibilitem a reflexão dentro e fora da 

sala de aula. E o modo pelo qual se viabiliza o letramento literário segundo Paulino e 

Cosson (2004), pode ser dividido em quatro práticas: Primeiro, enfatizar grupos de 

estudos ou alguma forma que a comunidade esteja nesse compartilhamento de 

leitura entre os alunos, pais, professores e sociedade, permitindo a circulação dos 

textos. Segundo a concretização e ampliação do elo entre a literatura e o aluno. 

Terceiro a associação critica realizada pelo professor com o objetivo de interferir 

auxiliando na competência literária do aluno. Quarto, escrever os textos literários, 

visando oferecer oportunidade de exercitar as palavras na construção dos sentidos 

críticos. Conforme posicionamentos citados, pode-se observar que o modo de 

mediar a literatura, constitui o texto literário como objetivo de estudo. 

A respeito do papel da Literatura nas escolas, Filipouski (2006), interpreta as 

habilidades de escrita e leitura da literatura como artigos na edificação do saber. “Ao 

ler literatura e escrever a partir dela, o estudante aprenderá a ler e escrever a 

existência”. Considera que o ambiente escolar é o diferencial para a formação de 

leitores de literatura, sendo esse o papel da escola, ensinar o aluno a contextualizar 

e problematizar as obras literárias. Seria o verdadeiro sentido de ensinar o aluno a 

ler literatura. 

Procurando a mesma direção de Paulino e Cosson (2004), Filipouski (2006), 

também identifica a leitura e a escrita como objetivos de ensino a literatura. Mas os 

mesmos confiam que a escrita e a literatura são peças de um único processo 

designado de Letramento Literário, e não de capacidades independentes. A partir 

desse alvo pode-se analisar que acontece um procedimento de aquisição da 

literatura que junta a escrita e a leitura para o aperfeiçoamento e a consolidação 

literária, sendo que está sempre em processo de aperfeiçoamento, ou seja, 

letramento literário. A prática da literatura segundo Filipouski, (2006) tem em suas 

perspectivas o desenvolvimento da competência da literatura literária que é o 

aprimoramento da capacidade de pensar e agir do aluno. 
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A linguagem literária, devido a sua especificidade, possibilita uma grande 

multiplicidade de leituras. Essa modalidade de linguagem, por sua 

opacidade, remete a uma série de significados autorizados pelo texto os 

quais precisam ser percebidos pelo leitor, exigindo dele o esforço para 

construção do sentido. Esse esforço quando executado frequentemente- daí 

a importância de seu exercício ser enfatizado em sala de aula -, vai 

oportunizar o desenvolvimento da competência de leitura, tornando o aluno 

proficiente num aspecto muito significativo para sua vida, pois a leitura 

competente está profundamente vinculada à educação permanente. [...] 

(PAULINO E COSSON, 2009, p.65) 

 

A Leitura literária, nessa inteligência consiste no desenvolvimento do 

estudante crítico, pois diversamente de outras leituras, que mostram uma linguagem 

direta, a leitura literária é aperfeiçoada por uma linguagem que aprova várias formas 

de explicação e necessita de uma atenção maior do leitor para interpretá-la a cada 

nova leitura.  

 

Ler é produzir sentidos. Ler literatura é produzi-los a partir de contextos 

delimitados, interagindo com aspectos culturais de épocas ou povos 

diversos, com crenças e costumes, com os quais é possível estabelecer 

identificação ou reconhecer diferenças, aprender o novo, redimensionar o 

conhecimento, partilhar universos próximos ou distantes (FILIPOUSKI, 

2006, p. 225). 

 

Dessa forma Filipouski (2006), diz que a “literatura colabora para o 

desenvolvimento de uma cultura do pensar, prepara os alunos para resolver os 

problemas, para as decisões, deixando-os motivados para um aprendizado contínuo. 

Filipouski (2006), enfatiza que o desenrolar dessa competência depende do 

intermédio do professor, “esse auxílio qualificado é importante pois mostra a 

concretização do processo de leitura”, e a partir desse ponto acontecerá a interação 

do aluno com a obra. 
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2.5 O que os documentos dizem sobre a literatura 

 

No ano de 1999, foram publicados os Parâmetros Curriculares Nacionais 

para o Ensino Médio (PCNEM), que tiveram seu ponto de partida em 1996, quando 

a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional propôs a formulação de um 

currículo básico nacional comum. Uma renovação da prática de ensino através de 

uma proposta de organização curricular caracterizada pela não fragmentação das 

disciplinas era proposta. 

Com o maior acesso ao Ensino Médio de estudantes advindos de classes 

menos favorecidas, foi necessário superar também a ideia de que os estudantes 

concluintes deste segmento deveriam estar prontos apenas para seguir estudos em 

nível superior. Passa-se a colocar como objetivo uma formação global, preparando o 

estudante não só para a continuidade de estudos, mas principalmente para o 

desenvolvimento da cidadania e do pensamento crítico, assim como para o trabalho. 

A organização do PCNEM (1999) divide em três grandes áreas o 

conhecimento: Linguagens e Códigos; Ciências da Natureza e Matemática; e 

Ciências Humanas. No documento, cada uma dessas áreas apresenta as suas 

competências e habilidades. Na área de Linguagens e Códigos, o PCNEM traz as 

competências e habilidades relativas aos conhecimentos linguísticos, à produção 

textual e ao ensino de literatura, tal como era dividida até então a disciplina Língua 

Portuguesa. Entretanto, o documento diluiu, dentro dos estudos da linguagem, o 

ensino da literatura, conforme se pode confirmar no trecho a seguir: 

 

O estudo dos gêneros discursivos e dos modos como se articulam 

proporciona uma visão ampla das possibilidades de usos da linguagem, 

incluindo-se aí o texto literário. Em uma situação de ensino, a análise da 

origem de gêneros e tempos, no campo artístico, permite abordar a criação 

das estéticas que refletem, no texto, o contexto do campo de produção, as 

escolhas estilísticas, marcadas de acordo com as lutas dicursivas em jogo 

naquela época/local, ou seja, o caráter intertextual e intratextual. (BRASIL, 

1999, p.8, grifo nosso). 

 

Osakabe (2004), no documento para elaboração das Orientações 

Curriculares para o Ensino Médio (OCEM), afirma que a especificidade da Literatura 

não foi contemplada no PCNEM e no PCN+, não havendo orientações para o ensino 
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da literatura, mas apenas uma ou outra lembrança em determinadas passagens que 

a tratam como portadora de conteúdos culturais e insistem em seu caráter lúdico. 

As OCEM (2006) foram elaboradas a partir de ampla discussão com as 

equipes técnicas dos Sistemas Estaduais de Educação, professores e alunos da 

rede pública e representantes da comunidade acadêmica. Assim, para cada área 

foram publicadas as conclusões a que essas equipes chegaram, a fim de orientar as 

práticas docentes. Nas orientações destinadas à área de Linguagens, uma parte 

específica para a Literatura foi redigida. 

Segundo Machado (2010, p. 424), as Orientações Curriculares para o 

Ensino Médio (OCEM), “buscam redefinir o lugar da leitura literária entre as outras 

práticas de leitura, dando-lhe destaque e apontando a importância do letramento 

literário. ” No documento OCEM foi, então, discutida a noção de letramento literário, 

que não estava presente nos documentos oficiais anteriores relativos ao Ensino 

Médio (PCNEM, PCN+ Ensino Médio): 

 

Por extensão do conceito do letramento como estado ou condição de quem 

não sabe apenas ler e escrever, mas cultiva e exerce as práticas sociais 

que usam a escrita, [...] podemos pensar em letramento literário como 

estado ou condição de que não apenas é capaz de ler poesia [ou qualquer 

outro texto literário], mas dele se apropria efetivamente por meio da 

experiência estética, fruindo-o. (BRASIL, 2006, p. 55) 

 

A contribuição do OCEM é de base teórica e não tem como intenção propor 

alguma prática em sala de aula, mas teve como propósito discutir uma série de 

questões ligadas à literatura que não ficaram bem delineadas nos documentos 

anteriores. Destaca-se, nesse documento, que a experiência literária do aluno deve 

se dar por meio do contato com o texto e o prazer estético deve ser entendido como 

conhecimento, participação, fruição. 

O documento ainda aponta a necessidade de se pensar em uma perspectiva 

multicultural para o ensino de literatura, proporcionando o diálogo desta com outras 

artes, sem, no entanto, deixar de considerar as suas especificidades. É preciso, 

portanto, segundo o documento, discutir e pensar com os alunos o valor estético da 

literatura e de outras obras, inclusive as produções culturais com as quais eles estão 

familiarizados, refletindo em conjunto sobre a aceitação do que pode ser ou não 

considerado literatura. 
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As OCEM (2006) reafirmam a centralidade do texto literário ao esclarecer 

que: 

 

Quando propomos a centralidade da obra literária, não estamos 

descartando a importância do contexto histórico-social e cultural em que ela 

foi produzida, ou as particularidades de quem a produziu (até porque tudo 

isso faz parte da própria tessitura da linguagem), mas apenas tomando – 

para o ensino da Literatura – o caminho inverso: o estudo das condições de 

produção estaria subordinado à apreensão do discurso literário. Estamos, 

assim, privilegiando o contato direto com a obra e com a experiência 

literária (BRASIL, 2006, p. 76-77). 

 

Reafirma-se, assim, que o estudo literário sob o viés da periodização 

literária, tal como era proposto, não deveria ser mais o centro das aulas de literatura 

no Ensino Médio. Em resumo, por meio da leitura dos documentos oficiais que 

regem o ensino da literatura, percebe-se que nos documentos PCNEM, a Literatura 

não foi tratada a partir de suas especificidades, mas como uma parte da cultura que 

deve constar na educação brasileira, sem, contanto, haver uma busca pelo ensino 

da literatura separadamente, mas diluída nos estudos da linguagem, o que gerou a 

discussão posterior que daria origem ao documento Orientações Curriculares para o 

Ensino Médio. 

As OCEM vêm então propiciar um melhor entendimento desse lugar do 

ensino de literatura. No documento, a leitura literária ganha destaque e reafirma-se a 

centralidade do texto literário. Portanto, o contato com a obra passa a ser priorizado 

nas orientações curriculares para o ensino da literatura no Ensino Médio, a partir do 

qual emergiria o contexto histórico-social e cultural da produção literária. A 

experiência literária do aluno passa a ser considerada o ponto de partida para o 

ensino e aprendizado da literatura. 

 

 

2.6 Propostas e abordagens ao letramento 

 

Compreendendo a grande importância do letramento literário, é adequado 

retomar uma discussão, já começada neste esboço, sobre os desafios de se ensinar 

literatura nas salas de aulas do 3º ano do ensino médio, já vendo que a escola, 
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enquanto uma agência de letramento, tem um grande potencial para salientar a seus 

alunos a importância do letramento literário para a sociedade. 

Apesar de ainda manter certa mentalidade do Positivismo industrial no que 

diz que respeito a organização de todos os conteúdos, das disciplinas e horários 

escolares, há também o grande problema gerado em torno da enorme quantidade 

de conteúdo programático a ser cumprido todos os anos letivos. Compreender, no 

modo como a estrutura escolar é idealizada, uma ampla dosagem de informações 

teóricas dos mais variados campos do saber, mas que surte pouco efeito de 

aprendizado e conhecimento sendo produzido. Isso se observado em todos os 

campos do conhecimento escolar, o qual inclui o letramento da disciplina de 

Literatura. Como salienta Rangel: 

 
Não há dúvida de que não será possível incluir, no LDP (livro didático 

público), toda a literatura de língua portuguesa, nem tudo o que seria 

interessante oferecer como primeiro contato com a literatura universal. Mas 

será possível, e necessário, para cada momento da aprendizagem 

projetada pela organização escolar, estabelecer por onde começar, os 

caminhos a serem percorridos, as obras e autores imprescindíveis, as 

abordagens mais adequadas (RANGEL, 2007, p.140). 

 

É fato que, além destas, ainda existem dificuldades de outras burocracias, 

as quais não competem na contenda proposta neste estudo. Mas, é adequado 

compreender que ao se adaptar a determinadas dificuldades em uma certa 

estrutura, seja qual for ela, não se trata de um conceito pejorativo, no entanto, ao 

contrário, esperamos que a assimilação de pontos problemáticos seja o primeiro 

passo para saná-los. 

Rildo Cosson sugere que se utilize a sequência didática expandida para o 

trabalho com o texto literário no Ensino Médio. Tal atividade contempla várias 

etapas. O primeiro passo seria a motivação, levar o aluno, mediante uma atividade 

motivacional a se interessar por ler o livro. Esta ação ocorreria antes da leitura. Após 

a mesma o professor mediaria atividades que possibilitassem uma primeira 

interpretação ainda sem aprofundamento, trazendo a visão e conhecimento de 

mundo do aluno. O próximo passo se sustentaria mediante a contextualização da 

obra em seu momento histórico de criação, assim como a contextualização 

estilística, poética, teórica, crítica, presentificadora e temática. Esses estudos 

aprofundariam o conhecimento sobre a obra literária e, em seguida, se realizaria a 
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segunda interpretação, aquela mais consistente, com conhecimento sobre a obra 

literária e seus detalhes. Finalmente é possível agora estabelecer relações entre o 

texto atual e outros. Esse procedimento metodológico facilitaria e aprofundaria o 

conhecimento literário, assim como o letramento e a produção de sentidos pelo 

texto, fazendo com que a leitura seja significativa para os alunos. 

Por isso, depois da concretização de um exercício de leitura deste nível, 

realizado em sala de aula, criam-se probabilidades para que os estudantes 

encontrem o prazer e o intenso desenvolvimento humanístico e intelectual 

proporcionados pelo ato de leitura do texto literário. Que de acordo com Nunes, 

 
A importância ética da leitura está no seu valor de descoberta e de 

renovação para a nossa experiência intelectual e moral. A prática da leitura 

seria um adestramento reflexivo, um exercício de conhecimento do mundo, 

de nós mesmos e dos outros. [...] Mas este recolhimento, provocado por 

outra voz que não a nossa e a daqueles que nos rodeiam, trava-se um 

singular dialética entre nós mesmos e o texto. A experiência da leitura, 

particular e momentânea, reverte a favor da experiência de vida, geral e 

cumulativa (NUNES, 1998, p. 175). 

 

Assim sendo, a Literatura poderá ser refletida e buscada por suas 

admiráveis colocações efetivamente realizadas, estando efetivada de modo mais 

conveniente do que quando abordado, tantas vezes pelo professor como pelos 

estudantes. 

 

 

2.7  Recorte sobre Fernando Pessoa 

 

Com o intuito de analisar como tem se dado o ensino da literatura no Ensino 

Médio, especialmente na terminalidade do mesmo, ou seja, no 3º ano, foi realizado 

um estudo tomando como referência e baseamento a teoria do Modernismo em 

Portugal (Momento histórico) e a obra de Fernando Pessoa e seus heterônimos 

(Principais representantes). Para melhor entendimento da pesquisa é importante 

pontuar ainda alguns aspectos sobre a vida e a obra de Pessoa os quais se farão 

presentes no questionário entregue aos professores e alunos com o fim de, a partir 

da obra de Pessoa entender como se dá o trabalho com a literatura. 
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Pode-se destacar que a vida do poeta foi dedicada a criar e que, de tanto 

criar, criou outras vidas através de seus heterônimos, o que foi sua principal 

característica e motivo de interesse por sua pessoa, aparentemente tão pacata. 

Alguns críticos questionam se Pessoa realmente teria transparecido seu verdadeiro 

eu, ou se tudo não tivesse passado de mais um produto de sua vasta criação. Ao 

tratar de temas subjetivos e usar a heteronímia, Pessoa torna-se enigmático ao 

extremo. Esse fato é o que move grande parte das buscas para estudar sua obra. O 

poeta e crítico brasileiro Frederico Barbosa declara que Fernando Pessoa foi “o 

enigma em pessoa”. Escreveu desde sempre, com seu primeiro poema aos sete 

anos e pondo-se a escrever até mesmo no leito de morte. Importava-se com a 

intelectualidade do homem, podendo-se dizer que sua vida foi uma constante 

divulgação da língua portuguesa que. Nas próprias palavras do poeta, ditas pelo 

heterônimo Bernardo Soares, “minha pátria é a língua portuguesa”. 

Ao criar seus heterônimos, pode ter sido uma jogada de marketing do poeta, 

o que muito pouco consegue pensar nisso, o objetivo com os heterônimos era 

formar em si uma unidade, unidade que talvez Pessoa tenha alcançado, porém o 

que se pode ver são três personalidades totalmente desiguais, Caeiro, esse é o 

mestre,  o Pai, com a sabedoria e a calma invejadas por seus dois irmãos: Ricardo 

Reis, um epicurista triste com tradição clássica, ligado à mitologia pagã, para quem 

a emoção podia ser controlada pela razão, e Álvaro de Campos, o mais ligado à 

tendência futurista, engenheiro formado, de versos fortes, diretos, feitos mais na 

inspiração do que na arte de criação. 

Para Caeiro, o objetivo era aprender a desaprender, aprender a não pensar, 

a silenciar a mente, a somente viver o contato direto com a realidade que se tinha à 

frente, palpável. A vida para ele era o puro sentir. Como expressou no poema 

“XXIV”, de “O Guardador de Rebanhos”: Caeiro se apresentou como um anti-

filosófico e anti-metafísico. Solitário e neutro. Contrário ao misticismo, o “guardador 

de rebanhos” que se importava somente em ver de forma objetiva e natural a 

realidade, que dava importância ao ato de ver e de ouvir, e só. Sua maior obra foi “O 

Guardador de Rebanhos”, que escreveu de uma vez só, sendo formada por 49 

poemas, e dedicada à memória de Cesário Verde. 

Nos últimos versos do poema se questionou a veracidade de sua versão 

perante as já apresentadas e já conhecidas das religiões, num ato de quem tinha 

consciência daquilo em que acreditava: 



30 

 

Palavras de seu discípulo Ricardo Reis, “este homem descobriu o mundo 

sem pensar nele, e criou um conceito do universo que não contém meras 

interpretações. (...) não se pode comentar, porque se não pode pensar, o que é 

direto, como o céu e a terra; pode tão-somente ver-se e sentir-se” (REIS, apud 

Poemas Completos de Alberto Caeiro, p. 26, 2006). 

Para Fernando Pessoa, quando se tratava de monarquia, já está falando do 

seu mais clássico escudeiro, Ricardo Reis, um amante majoritário da cultura grega e 

latina. Riccardo Reis buscava sempre o lugar mais alto, o que era impossível na sua 

poesia, devido sua linguagem sofisticada e seu vocabulário impecável. Reis 

conseguiu muita participação, mas somente na segunda parte do modernismo 

português, isso na revista Presença. 

As poesias de Reis tinham uma pequena comparação com a poesia de 

Caeiro, devido ao estilo que tinha um puxado para o paganismo. Era um paganismo 

consciente, pois para ele tudo passava e acabava perdendo sentido perante a 

morte. 

Os poemas de Reis, eram odes, eram líricos, com estrofes regulares, o que 

se tornava diferente de Caeiro. Essas odes eram na maioria voltada para os deuses 

da mitologia grega, o que era diferente do seu mestre Caeiro, porque Reis pensava 

muito nesses deuses, para ele era esses que controlavam os caminhos dos homens. 

As primeiras obras de Reis foram publicadas em 1924, na revista Athenas, a 

maioria de suas odes era publicadas na revista presença, um dos seus maiores 

sucessos foi lançado no ano de sua morte,1984, o romance de Jose Saramago, um 

fato interessante é Fernando Pessoa tinha data da morte de todos os seus 

heterônimos, diferente com Reis, que graça a essa peculiaridade o escritor Jose 

Saramago, escreveu o livro “ A MORTE DE RICARDO REIS”, onde o mesmo 

terminou essa história no ano de 1936. Em alguns determinados momentos, Reis se 

assemelhava com seu irmão Álvaro Campos, momentos ligados no niilismo pregado 

pelo mesmo. 

Álvaro campos, foi o mais moderno heterônimo de Pessoa e o mais rebelde 

também, ele era voltado para as emoções e para a realidade, para as modernidades 

presentes que se encontrava no mundo. Álvaro Campos diferente de Caeiro e Reis 

ele era voltado para a realidade. Pode-se perceber em Campos uma falta de 

escrúpulo espiritual ou alguém sem ponto de apoio, o que define sua própria soltura, 

pois ele se identifica como parte de si, este estado de coisa.  
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Álvaro Campos, envelhece e morre junto com Pessoa, o que o tornou seu 

heterônimo de maior tempo de vida. Campos também escreveu algumas odes assim 

como Ricardo Reis, o que o diferencia é que Reis não exaltava os deuses e com um 

pouco de ironia peculiar, nem por isso sem compromisso. 

 

 

2.7.1 Processo Heteronímico 

 

Na busca de um amigo íntimo, os pensamentos de Pessoa completam os 

seus desejos, sendo preenchido pelos momentos da criação. Pessoa se multiplica 

em mais de 70 “eus”.  

Suas poesias são a tradução da história, da falta ou até mesmo da 

repreensão de afeto, “Pessoa não é um só pensamento; é sobretudo, um canto, 

melodia e ritmo que são os rastros de um corpo desejam-te poesia. ” O próprio 

Poeta declara (2005, p. 84): “Desejo ser um criador de mitos, que é o mistério mais 

alto que pode obrar alguém na humanidade”.  

Desde quando era criança Fernando Pessoa inventava amigos imaginários, 

que esses nunca fizeram parte da sua vida real. Toda essa imaginação virou tempos 

depois muitas poesias para sua vida, o que foi usado para compensar sua forma de 

indagação e desequilíbrio, para a eterna indagação: “quem sou? ” Uma única 

resposta plausível: “não sou nada! ” (PESSOA apud RUFFATO, 2006, p. 36-37). 

 Fernando Pessoa não separa sua emoção de pensamentos e nesse estilo 

que ele consegue a emoção das suas poesias, porque não são transcritas pelo 

pensamento logico. As poesias de Pessoa é puro pensamento emotivo, é um pensar 

de emoção.  

E como conclui Moisés (2005, p. 21-22), a tensão provocada entre a emoção 

e o pensamento faz com que o pensamento acabe por sufocar a emoção, 

provocando no Poeta os seus conflitos interiores. A emoção individualiza-se 

elevando o ser para a sua interioridade, já o pensamento induz à dispersão e à 

dissolução, conduzindo-o para a multiplicação de pessoa. 

 Assim, o Poeta ao perder a memória emotiva perde também a sua própria 

identidade e concebe os heterônimos: Alberto Caeiro, Álvaro de Campos Ricardo 

Reis e muitos outros. 
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O processo heteronímico sugerido por Perrone-Moisés (2001, p. 29), 

“nascera como aspiração ao universal, como esperança da Unidade”. Onde o poeta 

se multiplicando encontra a sua própria essência, que estivera perdida entre a 

multidão de “muitas”, como suscita a própria poesia de Álvaro de Campos, 

“Passagem das horas” (PESSOA apud RUFFATO, 2006, p. 102-103-106-108). 

A emoção é o elo que entrelaça os heterônimos, mesmo que eles a 

possuam uma própria personalidade. Um poeta sempre tem na mente vários 

projetos que sempre se tornam maior do que a necessidade de realização, porem 

muitas vezes se sete incapacitados em os colocas em prática. Umas das qualidades 

que diferencia Pessoa dos outros poetas é o domínio e a sua vontade, isso o deixa 

muito próximo da insanidade. Pessoa é um autor que detesta início, meio e fim das 

coisas, o que o torna um louco. 

 

 

2.7.2  Alberto Caeiro: Mestre 

 

Caeiro nasceu em abril de 1889 em Lisboa, mas viveu na maioria da sua 

vida no Ribatejo. A sua educação, foi muito pouca, um homem simples de pouca 

educação e de naturalidade que ele mesmo reclama. Louro, de olhos azuis, estatura 

média, um pouco mais baixo que Ricardo Reis, é dotado de uma aparência muito 

diferente dos outros dois heterónimos. Pode ser considerado frágil, morreu em 1915 

precocemente com tuberculose. 

A sua vida foram os seus poemas, como disse Ricardo Reis:  A vida de 

Caeiro não pode narrar-se pois que não há nela mais de que narrar. Seus poemas 

são o que houve nele de vida. Em tudo o mais não houve incidentes, nem há 

história.  

Alberto Caeiro dá também voz ao paganismo. Segundo Fernando Pessoa: 

A obra de Caeiro representa uma reconstrução integral do paganismo, na 

sua essência absoluta, tal como nem os gregos nem os romanos que viveram nele e 

por isso o não pensaram, o puderam fazer. 

Fernando Pessoa deixou um texto em que explicita o valor de Caeiro e a 

mensagem que este poeta nos deixou e pode servir de base para a compreensão da 

sua obra. 
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A um mundo mergulhado em diversos géneros de subjetivismo vem trazer o 

objetivismo Absoluto, mais absoluto do que os objetivastes pagãos jamais tiveram. A 

um mundo ultracivilizado vem restituir a Natureza Absoluta. A um mundo afundado 

em humanitarismos, em problemas de operários, em sociedades éticas, em 

movimentos sociais, traz um desprezo absoluto pelo destino e pela vida do homem, 

o que, se pode considerar-se excessivo, é afinal natural para ele e um corretivo 

magnífico.  

 

 

2.7.3 Álvaro de Campos 

 

Álvaro de Campos surge quando Fernando Pessoa sente “um impulso para 

escrever”. Pessoa considera que Campos se encontra no oposto de Ricardo Reis. 

Álvaro Campos é aquele filho indisciplinado, ele faz da sensação a realidade da vida 

e a base da arte. Esse heterônimo aprendeu com Caeiro a importância de existir, a 

urgência do sentir as coisas como são.  Engenheiro naval e viajante, Álvaro de 

Campos é configurado biograficamente por Pessoa como vanguardista, usando este 

para os poemas que exaltam o futurismo. 

Campos nasceu dia 15 de outubro de 1890, na cidade de Tavira, teve uma 

educação vulgar, moreno com média de 1,75 metros de altura, magro, alto, cabelo 

liso. 

Alguns traços marcavam a poesia de Campos, entre eles podemos citar que 

ele era um poeta modernista, poeta sensacionalista (odes), cantor da vida marítima 

em todas as suas dimensões (“Ode Marítima”), cultor das sensações sem limite, 

poeta do verso torrencial e livre, poeta em que o tema do cansaço se torna fulcral 

entre vários outros traços.  

  

 

2.7.4 Ricardo Reis 

 

Um poeta clássico, que aceita com calma e serenidade. A filosofia de Reis é 

de um epicurista triste, pois acaba defendendo o prazer do momento. É considerado 

calmo e tranquilo apesar de sempre estar na procura do prazer e da felicidade. 
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Ricardo Reis buscava sempre o lugar mais alto, o que era impossível na sua 

poesia, devido sua linguagem sofisticada e seu vocabulário impecável. Reis 

conseguiu muita participação, mas somente na segunda parte do modernismo 

português, isso na revista Presença. 

As poesias de Reis tinham uma pequena comparação com a poesia de 

Caeiro, devido ao estilo que tinha um puxado para o paganismo. Era um paganismo 

consciente, pois para ele tudo passava e acabava perdendo sentido perante a 

morte. 

Os poemas de Reis, eram odes, eram líricos, com estrofes regulares, o que 

se tornava diferente de Caeiro. Essas odes eram na maioria voltada para os deuses 

da mitologia grega, o que era diferente do seu mestre Caeiro, porque Reis pensava 

muito nesses deuses, para ele era esses que controlavam os caminhos dos homens. 

As primeiras obras de Reis foram publicadas em 1924, na revista Athenas, a 

maioria de suas odes era publicadas na revista presença, um dos seus maiores 

sucessos foi lançado no ano de sua morte,1984, o romance de Jose Saramago, um 

fato interessante é Fernando Pessoa tinha data da morte de todos os seus 

heterônimos, diferente com Reis, que graça a essa peculiaridade o escritor Jose 

Saramago, escreveu o livro “A MORTE RE RICARDO REIS”, onde o mesmo 

terminou essa história no ano de 1936. 

Em alguns determinados momentos, Reis se assemelhava com seu irmão 

Álvaro Campos, momentos ligados em suas crenças e pregado pelo mesmo.  

Fernando Pessoa era um homem que trazia em seu íntimo todos os seus 

sentimentos e agonias como resquícios da Primeira Guerra, Fernando Pessoa nos 

presenteia com tantas outras pessoas, pessoas estas, que podiam sim, serem 

reflexos das dores e tristezas de uma época. Todos os heterônimos foram criados 

pelo poeta para dar efeito aos seus sentimentos, esses que o habitavam, mas o 

mesmo nunca teve, por mais absurdo que possa parecer tal afirmação. Se os 

houvesse tido, seria o suficiente escrever sobre pseudônimo. Entretanto, o límpido 

Pessoa que é o fenômeno da heteronímia, não escondia a criação poética do 

“Fernando Pessoa-ele mesmo” por trás de falsas identidades, como no caso de 

outros autores. 

 Então pode-se dizer que seus heterônimos, faltava apenas tocá-los, pois 

alguns tinham toda uma vida tão bem elaborada que muitos acreditavam com 

convicção em suas vitais existências. Algo de muita importância que vale ser 



35 

 

ressaltado com essa pesquisa, é que entre os setenta e dois heterônimos de 

Pessoa, não são todos os heterônimos propriamente, mas sim alguns personagens 

fictícios. 

Falando ainda sobre os heterônimos, pode-se dizer que onde se mostra o 

início da diversificação em relação às audácias, às atitudes, aos estilos literários que 

assentam Fernando Pessoa como artefato crucial no Modernismo português. Ele 

instituiu a simulação como tática de representação poética radicalmente moderna. A 

heteronímia difere-se da pseudônima, enquanto nome falso; o heterônimo tem nome 

próprio, atribuído a um sujeito poético, uma identidade própria, com características 

psicológicas e ideológico-culturais próprias; um estilo próprio, autônomo em relação 

ao ortônimo, sem confundi-lo com os heterônimos.  

No Modernismo português, a heteronímia, cultivada por Pessoa, é o ponto 

de chegada de uma tendência que amadureceu durante o século XIX, trazida à tona 

em um período condizente com o contexto histórico-cultural, quando as teorias 

positivistas autorizam esclarecer o global e coerentemente a sociedade, bem como o 

espaço que nela ocupa o sujeito. Para Pessoa, o seu gosto pela escrita aumento 

muito cedo e ao extenso de sua completa vida, comprometeu-se em autoridade que 

vão de a poesia ao ensaio.  

A sua vertente filosófica ainda aparece por meio de uma visão priva da 

história de Portugal, onde o mesmo traduz na sua obra Mensagem, datado de 1934, 

o único livro que publicou em vida.  Para Pessoa uma de suas atividades de maior 

importância foi a exposição de dois números da revista Orpheu, em 1915, onde 

aumenta delicadas vertentes fascinantes através dos seus heterônimos. Ricardo 

Reis é monárquico e existe um princípio filosófico em suas expressões, movimento 

incessante em padrão exemplar.  

Fernando Pessoa era um homem sensato, envolvido intensamente com sua 

atividade literária, porque veementemente confirmam a sua colaboração em vários 

periódicos do período e no monte de textos que constituem a sua obra. O seu 

trabalho emprega nos problemas de uma consciência dividida, que busca em 

múltiplas formas de compreender o mundo, como a reflexão poética, filosófica, 

política, entre outras. Tudo isto deriva numa hipótese da simulação poética que 

proclamou através dos seus heterónimos. A sua obra é de extremo valor no 

andamento da modernidade de uma literatura e de um pensamento. O trabalho de 

Fernando Pessoa encontra-se agregado em onze volumes, algumas cartas e prosa.  
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Entre suas principais obras encontra-se O Livro do Desassossego (1982), 

Poesias de Fernando Pessoa (1942), Odes de Ricardo Reis (1946), Poemas de 

Alberto Caeiro (1946). A maior parte da sua obra foi publicada já depois da sua 

morte.  

Os pesquisadores da literatura dão muito importância a um movimento de 

renovação de ideais e de exemplos literários apurado em Portugal nas décadas 

decorridas entre 1910 e 1940, o modernismo. Abranger essa cautela porque o 

movimento apresentou por porta-vozes determinados dos maiores escritores 

portugueses do século XX. 

  Este grupo de autores, claramente progressistas, assustou uma sociedade 

burguesa que os conservou à beira com indignação e desprezo. É o que explica que 

Fernando Pessoa, estimado o maior poeta português logo depois de Camões, tenha 

apenas sido encontrado durante e após a Segunda Guerra Mundial e que a maior 

parte de suas obras só tenha tido uma publicação póstuma.  

O grupo de Orpheu apresentou como objetivo "acordar o País do sono 

cultural em que mergulhara", para isso noticiou dois números da revista Orpheu e 

contribuiu em diferentes revistas apoiantes do modernismo.  

Um grande representante do modernismo foi Fernando Pessoa, era um 

homem de intensa aptidão e isso bastaria para explicar a sua admirável produção 

literária.  

A poesia de Pessoa foi a mais esplêndida que se escreveu em Portugal 

durante todo o século XX, no entanto, apenas publicou uma obra completa antes da 

sua morte, a Mensagem. A sua influência quase só se fez sentir num círculo estrito 

de admiradores, apesar de lhe ter sido atribuído um discutível meio-prémio oficial da 

Secretaria de Propaganda Nacional, à sua obra "Mensagem". Quando, em 1943 o 

seu velho companheiro Luís de Montalvor inicia a publicação das suas completas 

obras, Fernando Pessoa torna-se o mais imitado dos nossos poetas modernos, 

sobretudo porque se opõe à metafísica sentimentalista romântica, que abstrai a 

sensibilidade da razão. 
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3. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

A metodologia utilizada para esse trabalho foi uma pesquisa bibliográfica 

seguida de pesquisa de campo com base na coleta de dados da pesquisa 

qualitativa, sendo o questionário o principal delas.  

A ideia de utilizar a pesquisa bibliográfica surgiu através da curiosidade em 

saber mais sobre o excêntrico Pessoa e o letramento literário. Associar a prática 

com a teoria, a nível que você se encontre falando com propriedade sobre o autor 

supramencionado. 

Para se falar sobre o assunto, deve-se sentir primeiro o desejo, sentir-se 

que se podem superar os empecilhos que podemos encontrar no caminho. Sem 

esse desejo corre-se o grande risco de desistir da pesquisa no primeiro momento 

de dificuldade, como assevera Gil “[...] pesquisar a respeito de um assunto pelo 

qual se tenha pouco ou nenhum interesse pode tornar-se uma tarefa altamente 

frustrante. ” (GIL, 2002, p. 60). É de grande importância analisar que entre as 

várias áreas do conhecimento, tem sempre aquele tema que desperta o interesse e 

a curiosidade para a pesquisa. 

 

Toda investigação começa com um problema. Uma lógica da investigação 
tem que tomar em consideração este fato. A ciência progride porque o 
homem de ciência, insatisfeito, lança-se a procura de novas verdades. 
Assim empenhado, o pesquisador primeiro suscita e propõe questões num 
determinado território do saber; depois elabora um projeto ou um plano de 
trabalho destinado a dar resposta a seu problema [...] (LARROYO apud 
SALOMON, 1994, p. 197). 

 

Para conseguir esses resultados, foram necessárias várias leituras, em 

temas de artigos, várias leituras das biografias do autor. 

Com o intuito de saber como a literatura era aplicada nas salas de aulas, 

foram realizadas observações de campo nas salas de aula com os alunos. A 

vontade de trabalhar sobre esse tema no meu projeto, surgiu a algum tempo atrás, 

quando ainda estava no processo de estágio juntamente com esses alunos. No 

momento em que comecei a realizar meus estágios foi possível perceber que os 

planos de aula dos professores eram baseados nos livros didáticos atuais.  Com 

isso surgiu a grande dúvida, será que isso não poderia ser um desafio para 

trabalhar com os alunos? Tendo em vista que no que era levado a eles era possível 
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perceber o vazio sobre a literatura, que somente era pincelada para esses alunos 

que já estavam concluindo o ensino médio e partindo para o ensino superior.  

Quando tema foi escolhido, a primeira orientação que tive foi fazer uma 

pesquisa bibliográfica e posteriormente, de campo, para ter o resultado específico 

para responder às dúvidas. Continuando, foi aplicado aos alunos um questionário 

contendo 10 perguntas, entre elas perguntas abertas e fechadas e também foi 

aplicado a alguns professores que já trabalharam ou que estão trabalhando 

literatura na atual data.  

A intenção ao aplicar quase as mesmas perguntas aos alunos e professores 

foi estabelecer uma análise comparativa que propiciasse perceber se os alunos 

estão sendo letrados literariamente, se os professores estão trabalhando nem para 

desenvolver nos estudantes a apreciação, a fruição do texto literário. Com o 

questionário já aplicado houve a necessidade de serem aplicadas mais 3 questões 

para os mesmos professores, devido as grandes divergências entre professor e 

aluno. 

A escola que escolhi para aplicar minha pesquisa, foi a mesma escola onde 

realizei e pratiquei meus estágios, a Escola Estadual 12 de abril, localizada no 

Município de Terra Nova do Norte, contendo no total de 619 alunos matriculados 

sendo, 249 estudantes no período matutino, 213 estudantes no período vespertino e 

157 alunos matriculados no período noturno. Para essa totalidade de alunos a 

escola conta com 36 professores interinos e 30 funcionários. Deste grupo de alunos 

e professores fizemos um recorte, uma amostragem que contemplou três turmas de 

3º ano do Ensino Médio (EM), sendo uma em cada período (matutino, vespertino e 

noturno) e quatro professores que trabalham ou já trabalharam Literatura no EM. 

Optou-se por pesquisar apenas em turmas do 3º ano do EM devido estarem na 

terminalidade e já terem ou não se apropriado dos conhecimentos literários. Além 

disso, realizou-se a pesquisa sobre o letramento literário tomando como base um 

recorte do Modernismo em Portugal e a obra de Fernando Pessoa. Essa escolha de 

Pessoa foi motivada pela simpatia da pesquisadora e as possibilidades de leitura 

despertadas pelos poemas e pelos heterônimos deste autor. 

A pesquisa de campo se caracteriza por mostrar bem a fundo a realidade 

do que se está pesquisando. Ela necessariamente efetivada através de observação, 

atividades do grupo observado e de entrevistas com as pessoas que vivem aquela 

realidade. 
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Ventura, (2002, p. 79), nos cita que [...] a pesquisa de campo deve merecer 

grande atenção, pois devem ser indicados os critérios de escolha da amostragem 

(das pessoas que serão escolhidas como exemplares de certa situação), a forma 

pela qual serão coletados os dados e os critérios de análise dos dados obtidos. 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

O questionário aqui apresentado foi realizado com 47 alunos do 3º ano do 

ensino médio, distribuindo a pesquisa nos três turnos que possuem o ensino médio: 

matutino, vespertino e noturno da Escola Estadual 12 de Abril, localizada no 

município de Terra Nova do Norte-MT.  

 

Gráf. 1 

49%

49%

2%

QUAL SUA IDADE?

ENTRE 15 A 17 ANOS

ENTRE 17 A 20 ANOS

ACIMA DE 20 ANOS

 
FONTE: BARTZ, 2017. 

 

Nesta abordagem 49% dos alunos disseram ter entre 15 a 17 anos, outros 

49% também afirmaram ter entre 17 e 20 anos e 2% responderam ter acima de 20 

anos.  

O intuito dessa pergunta era conhecer a idade de cada aluno disposto a 

responder as perguntas pedidas no questionário, assim ter uma base de suas ideias, 

para poder ter uma espécie de noção e ver como seriam as suas respostas para 

com os seus conhecimentos em relação à literatura nos dias atuais em sala de aula. 
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Gráf. 2 
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FONTE: BARTZ, 2017. 
 
 

De acordo com os gráficos 43% dos entrevistados consideram regular suas 

leituras literárias, outros 28% falaram ter uma boa relação com os contos e obras 

literárias, cerca de 21% responderam que tem um ótimo entrosamento com as obras 

literárias e apenas 8% dos alunos que responderam esse questionário afirmaram 

que a relação com a literatura é ruim. 

As obras literárias são fundamentais na vida escolar. 

 

[...] os recursos à literatura podem desencadear com eficiência um novo 

pacto entre os estudantes e os textos, como entre o aluno e o professor. 

Nesse caso, trata-se de estimular a vivência única com a obra, visando o 

enriquecimento intelectual do leitor, sem finalidades precípuas ou cobranças 

ulteriores. Já que a leitura é uma descoberta do mundo, procedida segundo 

a imaginação e a experiência individual, cumpre deixar que este processo 

se viabilize na sua plenitude. [...] (ZILBERMAN, 2009, p.35).  

 

Quando surge o desejo em se fazer essa pergunta, é possível imaginar que 

o verdadeiro conhecimento deles em relação a literatura nas salas. Mas quando 

começa a ser relatado a eles sobre as obras literárias é fácil perceber dentro dos 

olhos de cada estudante que o conhecimento deles está somente ligado ao que é 

apresentado a eles, porém, é mostrada de uma maneira pincelada, onde é utilizado 
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somente o básico da literatura através dos materiais didáticos, impossibilitando 

assim um relacionamento interativo com a literatura e não apenas com fragmentos. 

 

 

Gráf. 3 

34%

66%

VOCÊ JÁ LEU ALGUMA OBRA ESCRITA POR FERNANDO 
PESSOA?

SIM

NÃO

 
    FONTE: BARTZ, 2017. 
 

Com base no questionário cerca de 66% dos alunos entrevistado 

responderam que nunca leram uma obra assinada por Fernando Pessoa e uma 

quantia de 34% já leram uma obra que leva o nome do grande autor e escritor 

Fernando Pessoa. 

Com essa pergunta podemos ver que a literatura está muito escassa nas 

salas de aulas e que a grande maioria dos alunos que hoje já estão ingressando em 

uma faculdade, sairão do ensino médio com uma grande falta de conhecimento do 

setor literário. 
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Gráf. 4 
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FONTE: BARTZ, 2017. 
 

De acordo com os dados mostrado nos gráficos 47% dos alunos afirmaram 

ter um conhecimento péssimo sobre Fernando Pessoa, 38% dos estudantes 

disseram que tem um entendimento regular sobre o autor, cerca de 7% 

responderam que o conhecimento sobre o autor é bom, 6% preferiram não 

responder e 2% dos entrevistados afirmaram ter um ótimo conhecimento sobre o 

egocêntrico Fernando Pessoa. 

Em relação a esses dados, se somar os dados que indicam conhecimento 

péssimo e regular, é possível alcançar quase 90% de fragilidade nesse aspecto.  

Alguns alunos afirmaram nem conhecer sobre o autor, sendo que hoje dentro do 

básico apresentado no modernismo Fernando pessoa é um dos nomes mais citados 

da época. 
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Gráf. 5 
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FONTE: BARTZ, 2017. 
 

O gráfico nos mostra que de acordo com os 47 alunos que responderam 

esse questionário e possível perceber que 70% dos alunos entrevistados não 

sabiam o que era ortônimo e heterônimo, 26% disseram que sim, tinham esse 

conhecimento sobre o assunto e 4% dos alunos não responderam. 

Nessa questão fica ainda mais visível o que acontece com a literatura nas 

salas de aula, esses alunos são todos estudantes que estarão ingressando no 

mundo universitário no próximo ano e deixando bem claro que o ensino sobre 

literatura neste âmbito escolar está muito precário e que os docentes se deparam 

com um desafio a cada dia para mostrar o que eles precisam ver e aprender. 

Neste caminho pode-se perceber que a disciplina de literatura da forma 

como tem sido trabalhada não consegue mostrar um mundo mágico para esses 

estudantes que não fazem ideia do que um mundo literário pode mostrar para cada 

um deles. 
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Gráf. 6 
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FONTE: BARTZ, 2017. 
 

 

A fim de saber se os alunos teriam o conhecimento sobre as criações de 

Fernando Pessoa, perguntou-se a eles como consideravam essa capacidade de 

multiplicidade de personalidades. Cerca de 70% dos alunos não responderam, em 

média de 15% respondeu que ele era um homem criativo, um total de 9% disse que 

o autor era uma figura de renome e cerca de 6% colocou Fernando Pessoa como 

um homem bom no que fazia. Nesse ponto vale um questionamento sobre as razões 

de 70% dos alunos não responderem, seria por falta de conhecimento? Eles 

passaram pelos conteúdos versando sobre o Modernismo em Portugal, estudaram 

sobre Fernando Pessoa e seus heterônimos, interpretaram alguns poemas, 

entretanto 70% não responderam o que achavam da multiplicidade de heterônimos 

de Pessoa. 

É indispensável ressaltar ainda que os alunos do 3º ano ensino médio têm 

somente contato com fragmentos dos livros, dos textos literários, que são utilizados 

para explicar as características literárias de diversas épocas e dos autores 

representativos de cada movimento, assim aumentando cada vez mais a falta de 

interesse dos alunos, assim como lembra Todorov (2009) em A Literatura em perigo: 

  

[...] o estudante não entra em contato com a Literatura mediante a leitura 

dos textos literários propriamente ditos, mas com alguma forma de crítica, 



46 

 

de teoria ou de história literária. [...] para esse jovem, Literatura passa a ser 

então muito mais uma matéria escolar a ser aprendida em sua periodização 

do que um agente de conhecimento sobre o mundo, os homens, as paixões, 

enfim, sobre sua vida íntima e pública. (TODOROV, 2009, p.10). 

 

Com esses dados fica cada vez mais fácil perceber que na atualidade a 

literatura, os períodos literários estão a cada dia mais sendo pincelados e não 

estudados como deveriam e como precisa ser. A literatura já sofre uma grande 

dificuldade na aceitação e quando não trabalhada adequadamente sofre mais 

rejeição ainda, porque pode-se dizer que hoje se ensina somente o básico sobre 

literatura não havendo a preocupação com o letramento literário. 

 

Gráf.7
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O MATERIALISMO

NÃO RESPONDERAM

 
FONTE: BARTZ, 2017. 
 

Neste gráfico foi perguntado aos alunos se eles conseguiriam distinguir a 

característica única de Ricardo Reis, um dos heterônimos de Fernando Pessoa e 

obtivemos um resultado satisfatório, pois na sequência de cada alternativa foi 

colocado entre parênteses o que significava cada uma das possibilidades citadas. 

Quando citei o verso, “mas tal como é/gozemos o momento/solenes na alegria 

levemente”, cerca de 68% dos alunos entrevistados respondeu que a característica 

que se dava a esse momento era o Carpe Diem, 21% disse que a característica 

representada neste trecho era o Materialismo, 7% não respondeu, 2% disse que o 
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verso estava falando sobre Paganismo e um total de 2% disse que o texto estava se 

referindo a característica típica do Bucolismo. 

Vale ressaltar que todas as alternativas estavam contendo o significado de 

cada característica para facilitar o entendimento dos alunos. 

 

Gráf. 8 
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FONTE: BARTZ, 2017. 

  

O gráfico acima faz referência à identificação do sentido do verso 

“multipliquei-me para me sentir”, a esse respeito 34% falaram que estava se 

referindo aos heterônimos de Fernando Pessoa, 24% dos dados registrados, esses 

afirmaram que o verso estava se referindo aos poemas de autor, 23% escolheu 

como opção os sentimentos de Pessoa, 13% não respondeu e 6% afirmou que o 

texto estava fazendo referência aos livros de Fernando Pessoa.  

Essa questão ficou bem dividida em respostas, mas os entrevistados tiveram 

dúvidas em suas respostas e conseguiu-se chegar a esse resultado com uma 

pequena intervenção. Nessa questão a ajuda partiu da professora que estava na 

sala no momento da aplicação do questionário pois todas as perguntas foram 

realizadas na presença da pesquisadora. 
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Gráf. 9 
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FONTE: BARTZ, 2017. 

 

Essa questão traz o cerne da pesquisa, tem maior valor para o levantamento 

de dados, perguntou-se aos alunos como tem sido para eles o ensino sobre a 

literatura de Fernando Pessoa no 3º ano do ensino médio. Sobre isso 45% os alunos 

responderam que o ensino está sendo regular, 30% afirmou que se encontrar 

péssimo, 13% disse que o ensino é ótimo, 8% escolheu que o aprendizado está bom 

e 4% não respondeu. Entre regular e péssimo há um total de 75%, ou seja, o ensino 

de literatura no 3º ano do ensino médio não atende a necessidade dos alunos. 

Os dados aqui relatados deixaram claro que se relaciona com o conteúdo 

aplicado em sala de aula nos dias atuais, estudos que são aplicados apenas com o 

que se encontra nos livros didáticos.  

Eles não têm o conhecimento da riqueza que está escondida no mundo 

literário e no desejo de ler essas obras, assim passar a sentir paixão por cada verso 

lido e cada segredo revelado. 
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Gráf. 10 

 
FONTE: BARTZ, 2017. 

 

Nesta abordagem, quando se perguntou aos alunos se eles se identificavam 

com algum dos heterônimos de Fernando Pessoa ou até mesmo com o próprio 

Pessoa, 36% respondeu que não se identificam, outros 36% não respondeu, 11% 

relatou que se identificam com Álvaro Campos, 9% afirmou ter as mesmas 

características de Alberto Caeiro, 4% respondeu que se habituam com o próprio 

Fernando Pessoa e 4% relatou que se afeiçoam-se com Ricardo Reis. 

Palavras de seu discípulo Ricardo Reis, “este homem descobriu o mundo 

sem pensar nele, e criou um conceito do universo que não contém meras 

interpretações. (...) não se pode comentar, porque se não pode pensar, o que é 

direto, como o céu e a terra; pode tão-somente ver-se e sentir-se” (REIS, apud 

Poemas Completos de Alberto Caeiro, p. 26, 2006). 

Os alunos ficaram fascinados com a capacidade de multiplicidade de 

personalidades que Pessoa trazia com ele, cada heterônimo com vida e com 

atitudes diferentes. 
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Gráf. 11 
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FONTE: BARTZ, 2017. 

 

Os alunos se pronunciaram quando eles foram perguntados porque eles se 

identificavam com Fernando Pessoa ou algum dos seus heterônimos, 72% dos 

alunos preferiram não responder, pois ainda se sentiram com dúvidas para 

responder, 11% respondeu que se identificou com a sensibilidade, 9% se 

encontraram com relação a simplicidade, 4% por ser egocêntrico e 4% relataram 

com serem realistas. 

O processo heteronímico sugerido por Perrone-Moisés (2001, p. 29), 

“nascera como aspiração ao universal, como esperança da Unidade”. Onde o poeta 

se multiplicando encontra a sua própria essência, que estivera perdida entre a 

multidão de “muitas”, como suscita a própria poesia de Álvaro de Campos, 

“Passagem das horas” (PESSOA apud RUFFATO, 2006, p. 102-103-106-108). 

Para realizar uma comparação entre os pensamentos dos alunos e ver como 

os professores estão considerando o ensino da literatura em sala, quase o mesmo 

questionário foi aplicado a 4 professores da mesma escola. Com esse questionário 

foi possível perceber que os professores estão com uma ideia diferente sobre o que 

seus alunos estão aprendendo. 
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Questionário para pesquisa de campo, com base no projeto “FERNANDO PESSOA, 
ENTENDENDO SEUS HETERÔNIMOS” para ser apresentado no Trabalho de 
Conclusão de Curso II. 
 
 
Gráf.1 

 
FONTE: BARTZ, 2017. 
 

De acordo com este gráfico 50% dos professores entrevistados disseram ter 

entre 31 a 40 anos de idade, 50% afirmaram ter acima de 41 anos e nenhum 

professor que se habilitou a responder ao questionário está entre a faixa etária de 20 

a 3º anos. 
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Gráf. 2 
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FONTE: BARTZ, 2017. 
 

Nesta abordagem, quando questionados se já trabalharam ou se estão 

trabalhando literatura nas escolas, cerca de 72% dos professores disse estar 

atuando na disciplina e um total de 28% disse que já atuou.  

Esse levantamento inicial teve apenas a intencionalidade de situar a 

pesquisa.  
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Gráf. 3 
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FONTE: BARTZ, 2017. 
 

Neste levantamento os professores foram questionados se para eles o 

ensino de literatura é importante e por que eles assim a consideram. Cerca de 50% 

disse que sim, é importante porque envolve os alunos na aula, e outros 50% 

afirmaram que é importante pois o mesmo ensino torna a aula prazerosa.  

Porém, com essas respostas pode-se perceber que não é bem assim que 

ocorre, pois se compararmos os dados obtidos com as respostas dos alunos e dos 

professores é possível notar que os alunos, hoje, não estão envolvidos nessa 

disciplina, eles estão ingressando para o nível superior com uma bagagem muito 

pobre sobre o aprendizado que se refere à literatura, tanto portuguesa quanto a 

brasileira.   
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Gráf. 4 
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FONTE: BARTZ, 2017. 
 

De acordo com dados, ao perguntar para os docentes como consideram os 

seus conhecimentos sobre a literatura do Grande autor Fernando Pessoa, 50% 

afirmou ter um bom conhecimento, 25% considera seu conhecimento ótimo, 25% 

considera ser regular e nenhum professor afirmou ter um péssimo conhecimento 

sobre o autor. 

O próprio Poeta declara (2005, p. 84): “Desejo ser um criador de mitos, que 

é o mistério mais alto que pode obrar alguém na humanidade”. Desde criança 

Pessoa inventa amigos, por isso pode se dizer que um professor que tenha muita 

capacidade para contar histórias pode enredar o estudante no mundo 

imaginário da literatura, pode seduzi-lo à leitura e fazer com que ele 

experimente, por si mesmo, esse prazer, proporcionando a esse sujeito uma 

experiência artística. Uma experiência é uma situação vivida com começo, meio e 

fim, com a mente e o corpo, haja vista que é pelos sentidos que experimentamos o 

mundo e que o mundo nos experimenta. 
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Gráf. 5 
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FONTE: BARTZ,2017 

 
Segundo essa abordagem, quando os professores foram perguntados se 

para eles o ensino da literatura está atendendo os objetivos na educação básica, 

cerca de 75% dos entrevistados afirmaram que sim e cerca de 25% dos professores 

afirmaram que não. 

Como é possível estar atendendo os objetivos se os próprios alunos não têm 

o conhecimento sobre o que significa heterônimo e ortônimo. Os próprios estudantes 

afirmaram que o ensino de literatura nos dias atuais pode ser considerado regular. 

O professor precisa trazer experiências para mostrar esses métodos em 

suas relações para desenvolvê-lo com seus estudantes, para que a literatura se 

torne significativa na vida dos alunos. 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

 

Analisando a importância do letramento, é possível perceber que são 

vários os tipos e modelos desse método. De uma forma geral, conseguir se tornar 

letrado trata-se da maneira de assimilação dos aprendizados, sendo necessário para 

que isso aconteça uma adaptação dentre as mais variadas formas de linguagem, 

junto com seus contextos de empregos e as situações específicas em que os 

mesmos se inserem. 

Porém, temos a certeza de que somente sugestões sobre as didáticas 

indicadas referem-se de somente mais uma forma abordagem, entre várias atitudes 

possíveis, uma vez que, sem dúvida, outros modos de trabalhos podem ser 

realizados para conquistar o objetivo. 

Como resultado podemos entender que ainda permanecemos bem 

distante de um país onde os jovens saibam não somente ler, mas que também 

tenham uma decodificação dos textos literários, mas que verdadeiramente consigam 

entender o que estão lendo, e alcancem fazer uso de tal agilidade no meio social.  

Esse distanciamento acontece pelo o que aqui observamos, ainda que 

está tenha sido uma pesquisa extremamente limitada. Porém o que foi analisado e 

verificado, infelizmente é uma realidade em vários outros lugares também. Existe 

uma grande falha que norteiam tanto o lado dos professores como dos pais para 

com o apoio à leitura de textos literários, na realidade qualquer texto. Os 

professores, não de uma forma complexa, estão buscando ensinar somente com 

que os livros didáticos estão oferecendo hoje e estão deixando de estimular uma 

leitura prazerosa, com isso não estão conseguindo nem mostrar a importância 

transformadora da leitura na vida de seu educando, eles têm transformado suas 

aulas em apenas um ato mecânico de ensinar a ler e a escrever.  

Sendo a leitura um ato tão extraordinário, é dever da escola, como 

instituição que desenvolve o letramento, transformar seu método de ensino, dando 

aos seus alunos a oportunidade e espaços para que eles possam e se sintam 

inseridos no mundo dos leitores, causando assim em suas vidas uma aprendizagem 

que os tornem mais adequados de agir na sociedade e cada vez mais, de forma 

independente. E para que isso aconteça, a família não pode deixar de caminhar ao 

lado do estudante, eles nunca podem permanecer fora deste processo, pois é no 
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abraço familiar que se deve dar início ao primeiro apoio, competindo à escola 

apenas consolidar o costume prazeroso pela leitura. A família e a escola devem 

prestar um trabalho em conjunto, só com essa atitude e com esse companheirismo 

que poderemos ter um país onde as pessoas encontram-se empenhadas com a 

educação de seus alunos e de seus filhos e preocupados com a formação de 

verdadeiros leitores. 
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ANEXOS 

 
 

Esse questionário foi realizado com 47 alunos do 3º ano do ensino médio, 

ambos dos três turnos diferentes: matutino, vespertino e noturno da Escola Estadual 

12 de Abril, localizada no município de terra nova do Norte-MT.  

 

Questionário para pesquisa de campo, com base no projeto “FERNANDO PESSOA, 
ENTENDENDO SEUS HETERÔNIMOS” para ser apresentado no Trabalho de 
Conclusão de Curso II. 
 
 
1)  QUAL SUA IDADE? 

  

ENTRE 15 A 17 ANOS 

ENTRE 17 A 20 ANOS 

ACIMA DE 20 ANOS 

 

 

2)  Como aluno, qual sua classificação pessoal para as leituras literárias? 

    Boa (  )                ótima (  )               regular  (  )                 ruim (  ) 
 
3)  Você já leu alguma obra escrita por Fernando Pessoa? 

 
Sim (  )                                    Não (  ) 

 
4) Como você considera o seu conhecimento em relação à literatura de Fernando 

Pessoa? 

 

Regular (  )       Bom (  )       Ótimo (  )               Péssimo (  ) 
 
5) Você sabe o que significa ortônimo e heterônimo? 

SIM (  )                                          NÃO (  ) 
 

6) Fernando Pessoa foi o criador de mais de 70 heterônimos. Levando em 

consideração essa informação, como você considera essa multiplicidade de 

personalidades?______________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

7)  O heterônimo de Fernando Pessoa, Ricardo Reis, tem uma característica única, 

lendo os versos abaixo você consegue distinguir essa característica?    
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"Mas tal como é, gozemos o momento, 
 Solenes na alegria levemente." 

 
a) O paganismo (há muitos deuses) 
b) O bucolismo (temas campestres) 
c) O carpe diem (aproveite o dia)  
d) O materialismo (prazeres materiais) 
 
8)  QUANDO o poeta diz “Multipliquei-me, para me sentir, para sentir-me, precisei 

sentir tudo, transbordei-me, não fiz senão extravasar-me”. Esses versos 

fazem referência aos: 

 

a) heterônimos de Fernando Pessoa 

b) poemas de Fernando Pessoa 

c) livros de Pessoa 

d) sentimentos de Pessoa 

 

9)   Como tem sido para você o ensino sobre a literatura de Fernando pessoa no 

ensino médio? 

 

 

Regular (  )       Bom (  )       Ótimo (  )               Péssimo (  ) 

 
10)   Você se identifica com algum heterônimo de Fernando pessoa? Qual? 

 

Álvaro Campos (demonstra sua sensibilidade) 

Fernando pessoa (trazia em seu íntimo sentimentos e agonias) 

Ricardo Reis (ser um autêntico) 

Alberto Caeiro (poesia caracterizado pela simplicidade) 

Não me identifico 

Por quê? 

 

 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

Agradeço a você que se dispôs a colaborar com minha pesquisa. 

Imensamente grata por sua ajuda!!!  

Gleiciane Bartz 
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Esse questionário foi aplicado para 4 professores, todos lecionando para os 

alunos do 3º ano do ensino médio, ambos dos três turnos diferentes: matutino, 

vespertino e noturno da Escola Estadual 12 de Abril, localizada no município de terra 

nova do Norte-MT.  

 
Questionário para pesquisa de campo, com base no projeto “FERNANDO PESSOA, 
ENTENDENDO SEUS HETERÔNIMOS” para ser apresentado no Trabalho de 
Conclusão de Curso II. 
 
 
1. QUAL SUA IDADE? 

 

(  ) ENTRE 20 A 30 ANOS 

(  ) ENTRE 31 A 40 ANOS 

(  ) ACIMA DE 41 ANOS 

 

 

2. Você trabalha ou já trabalhou com a literatura em sala de aula? 

(  ) atuando                 (  ) atuou 

 
3. Para você, é importante a disciplina de literatura em sala de aula? Por quê? 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 
4. Como você considera o seu conhecimento em relação à literatura de 

Fernando Pessoa? 

 

Regular (  )       Bom (  )       Ótimo (  )               Péssimo (  ) 
 
 
 
5. Para você o ensino de literatura atende seus objetivos na educação básica? 

SIM (  )                                          NÃO (  ) 
 

 

 

 

 

Agradeço a você que se dispôs a colaborar com minha pesquisa. 

Imensamente grata por sua ajuda!!!  

Gleiciane Bartz 
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APÊNDICE 
 
 

Os heterônimos foram inventados pelo poeta para dar razão aos 

sentimentos que moravam em Fernando Pessoa, entretanto, jamais teve, se os 

tivesse apresentado, bastaria escrever sobre ele próprio. No entanto, é transparente 

que o fenômeno da heteronímia não ocultava a sua inspiração poética do “Fernando 

Pessoa-ele mesmo” por trás das identidades falsas, usando no caso outros autores 

como: 

 
 

1. Dr. Pancrácio - jornalista de "A Palavra" e de "O Palrador", contista, poeta e 

charadista.  

2. Luís Antônio Congo - colaborador de "O Palrador", cronista e apresentador de 

Eduardo Lança.  

3. Eduardo Lança - colaborador de "O Palrador", poeta luso-brasileiro.  

4. A. Francisco de Paula Angard - colaborador de "O Palrador", autor de textos 

científicos.  

5. Pedro da Silva Salles (Padre Zé) - colaborador de "O Palrador", autor e diretor 

da seção de anedotas.  

6. José Rodrigues do Valle (Scicio), - colaborador de "O Palrador", charadista e 

"dito" diretor literário.  

7. Pip - colaborador de "O Palrador", poeta humorístico, autor de anedotas e 

charadas, predecessor neste domínio do Dr. Pancrácio.  

8. Dr. Caloiro - colaborador de "O Palrador", jornalista-repórter de "A pesca das 

pérolas".  

9. Morris & Theodor - colaborador de "O Palrador" e charadista.  

10. Diabo Azul - colaborador de "O Palrador" e charadista.  

11. Parry - colaborador de "O Palrador" e charadista.  

12. Gallião Pequeno - colaborador de "O Palrador" e charadista.  

13. 13. Accursio Urbano - colaborador de "O Palrador" e charadista  

14. Cecília - colaborador de "O Palrador" e charadista.  

15. José Rasteiro - colaborador de "O Palrador" e autor de provérbios e adivinhas.  

16. Tagus - colaborador no "Natal Mercury".  
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17. Adolph Moscow - colaborador de "O Palrador", romancista, autor de "Os Rapazes 

de Barrowby".  

18. Marvell Kisch autor de um romance anunciado em "O Palrador" (A Riqueza de um 

Doido).  

19. Gabriel Keene - autor de um romance anunciado em "O Palrador" (Em Dias de 

Perigo).  

20. Sableton-Kay - autor de um romance anunciado em "O Palrador" (A Luta Aérea).  

11) 21.Dr. Gaudêncio Nabos - diretor de "O Palrador", jornalista e humorista anglo-

português).  

6. Nympha Negra - colaborador de "O Palrador" e charadista.  

7. Professor Trochee - autor de um ensaio humorístico de conselhos aos jovens 

poetas.  

8. David Merrick - poeta, contista e dramaturgo.  

9. Lucas Merrick - contista (talvez irmão de David).  

10. Willyam Links -personagem de ficção que assina uma carta num inglês 

defeituoso (13/4/1905).  

11. Charles Robert Anon - poeta, filósofo e contista.  

12. Horace James Faber - ensaísta e contista.  

13. Navas - tradutor de Horace J. Faber.  

14. Alexander Search - poeta e contista.  

15. Charles James Search - tradutor e ensaísta (irmão de Alexander).  

16. Herr Prosit - tradutor de O Estudante de Salamanca de Espronceda.  

17. Jean Seul de Méluret - poeta e ensaísta em francês.  

18. Pantaleão - poeta e prosador.  

19. Torquato Mendes Fonseca da Cunha Rey - autor (falecido) de um escrito sem 

título que Pantaleão decide publicar.  

20. Gomes Pipa - anunciado como colaborador de "O Phosphoro" e da Empresa Íbis 

como autor de "Contos políticos".  

21. Íbis - personagem da infância que acompanha Pessoa até ao fim da vida nas 

relações com os seus íntimos que sobretudo se exprimiu de viva voz, mas 

também assinou poemas.  

22. Joaquim Moura Costa - poeta satírico, militante republicano, colaborador de "O 

Phosphoro".  

23. Faustino Antunes (A. Moreira) - psicólogo, autor de um "Ensaio sobre a Intuição".  
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24. António Gomes - licenciado em filosofia pela Universidade dos Inúteis, autor da 

"Historia Cômica do Çapateiro Affonso".  

25. Vicente Guedes - tradutor, poeta, contista da Íbis, autor de um diário.  

26. Gervásio Guedes - (talvez irmão de Vicente) autor de um texto anunciado, "A 

Coroação de Jorge Quinto", em tempos de "O Phosphoro" e da Empresa Íbis.  

27. Carlos Otto - poeta e autor do "Tratado de Luta Livre".  

28. Miguel Otto - irmão provável de Carlos a quem teria sido passada a incumbência 

da tradução do "Tratado de Luta Livre".  

29. Frederick Wyatt - poeta e prosador em inglês.  

30. Rev. Walter Wyatt - (talvez irmão clérigo de Frederick).  

31. Alfred Wyatt - mais um irmão Wyatt, residente em Paris.  

32. Bernardo Soares - poeta e prosador.  

33. António Mora - filósofo e sociólogo, teórico do Neopaganismo.  

34. Sher Henay - compilador e prefaciador de uma antologia sensacionalista em 

inglês.  

35. Ricardo Reis.  

36. Alberto Caeiro.  

37. Álvaro de Campos.  

38. Barão de Teive - prosador, autor de "Educação do Stoico" e "Daphnis e Chloe".  

39. Maria José - escreve e assina "A Carta da Corcunda para o Serralheiro".  

40. Abílio Quaresma - personagem de Pero Botelho e autor de contos policiais.  

41. Pero Botelho - contista e autor de cartas.  

42. Efbeedee Pasha - autor de "Stories" humorísticas.  

43. Thomas Crosse - inglês de pendor épico-ocultista, divulgador da cultura 

portuguesa.  

44. I.I. Crosse - coadjuvante do irmão Thomas na divulgação de Campos e Caeiro.  

45. A.A. Crosse - charadista e cruzadista.  

46. António de Seabra - crítico literário do sensacionismo.  

47. Frederico Reis - ensaísta, irmão (ou primo, talvez) de Ricardo Reis sobre quem 

escreve.  

48. Diniz da Silva - autor do poema "Loucura" e colaborador de "Europa".  

49. Coelho Pacheco - poeta da revista "Orpheu III" e da revista projetada "Europa".  

50. Raphael Baldaya - astrólogo e autor de "Tratado da Negação" e "Princípios de 

Metafísica Esotérica".  
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51. Claude Pasteur - francês, tradutor de "Cadernos de Reconstrução Pagã" dirigidos 

por A. Mora.  

52. João Craveiro - jornalista e pessoa partidária.  

53. Henry More - autor em prosa de comunicações mediúnicas - romances do 

inconsciente - como Pessoa lhes chama.  

54. Wardour - poeta revelado em comunicações mediúnicas.  

55. J. M. Hyslop - poeta revelado em comunicação mediúnica.  

56. Vadooisf - poeta revelado em comunicação mediúnica.  

57. ALBERTO CAEIRO: O PAI DE TODOS 

 


