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RESUMO 

Este artigo analisa a presença de uma imensa dificuldade no ensino da 

literatura, algo bastante notável no âmbito escolar e que pode ser salientada de várias 

maneiras. Numa forma mais ampla, significa falta de leitura pelo fato dos alunos não 

gostarem de ler. Entretanto denuncia-se a falta de eficiência do professor de literatura 

no seu papel de estimulador do ato de ler, sendo que compete hoje ao ensino da 

literatura a responsabilidade pela formação do aluno leitor. Nesse contexto 

entendemos que esse trabalho foi levantar a literatura como patrimônio cultural da 

humanidade, disciplina transdisciplinar, processo de humanização etc., no incentivo 

de saber quais funções têm a literatura como disciplina, ao fornecer sua especificidade 

no ensino médio. Dessa maneira o presente trabalho teve como objetivo analisar 

como vem sendo orientado o ensino da literatura como disciplina, no intuito, de rever 

as práticas e as propostas de ensino que giram em torno do sistema educacional 

brasileiro.  

Palavras-chave: Literatura - Ensino – Educação – Aprendizagem – Sistema  

 

 

ABSTRACT 

This article  studies the presence of a crisis in the teaching of literature, something very 

visible in the school and can be interpreted in several ways. In a broader sense, it 

means lack of reading by the fact that the students do not like to read. Moreover 

denounces the lack of efficiency of the literature teacher in their role of stimulating the 

act of reading, as it competes today the teaching of literature responsibility for the 

education of the student reader. Another important focus for this work was to identify 

the representations of literature as cultural heritage of humanity, transdisciplinary 

discipline, and etc. humanization process. Intending to find out which features have 

the literature as a discipline , to gain their specificity in high school .Thus the present 

study aimed to analyze how we are oriented teaching of literature as a discipline , in 

order , to review the practices and teaching proposals that revolve around the Brazilian 

educational system. 
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INTRODUÇÃO 

 

Refletindo sobre a importância da formação do aluno como leitor, de acordo 

com os Parâmetros Curriculares Nacionais, entendemos que o professor precisa 

adequar e interagir com essa formação, com o intuito de estimular a capacidade do 

aprendiz a ter o discernimento do sobre o conhecimento de uma maneira autônoma. 

Entretanto, é fácil perceber, em nosso cotidiano escolar, que a disciplina de 

Literatura não é a mais agradável, ou mesmo a mais interessante, pois na maioria das 

vezes o conteúdo é exaustivo porque há necessidade de memorizar uma quantidade 

irrelevante de informações literárias, além das características de diversas escolas 

literárias e contextos históricos. Porém os alunos reclamam bastante a respeito das 

inúmeras leituras obrigatórias, distantes do mundo atual, com palavras diferentes 

muitas das vezes de difícil entendimento, assim muitas das leituras realizada por 

esses alunos acontece de forma superficial, sem concretizar a leitura que caracterize 

o contexto da época. É necessário enfatizar também que os alunos de ensino médio, 

possuem apenas contato com fragmentos dos textos literários, utilizados para 

exemplificar as características literárias de diversas épocas, aumentando cada vez 

mais o desinteresse dos alunos, como indica 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) 
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Dessa forma fica fácil de compreender o real motivo porque os alunos de 

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

que não acrescenta nenhuma bagagem cultural aos alunos. Todavia as indagações 

que estão entorno dos pontos elaborados para o ensino médio, apesar de abrir novos 

caminhos para que os professores estimulem a aprendizagem da literatura continua 

tão inexpressiva, aguardando os professores conscientizarem dos principais 

problemas que norteiam a falta de interesse dos alunos por leituras de obras literárias. 

Assim detectamos que os problemas que acontecem com o ensino da 

Literatura, estão relacionados com a falta de discursão crítica e a escassez de leituras 

das obras literárias. Portanto, torna-se palco para reflexões em torno das Orientações 

Curriculares Nacionais, destinadas para o ensino médio, com a intenção de mostrar 

os principais caminhos existentes no âmbito da orientação literária.  

 

 

Premissas consideradas sobre a Literatura no Ensino Médio 

Analisar através da reflexão e compreensão dos diversos motivos que no 

decorrer dos anos estão causando uma imensa crise em relação ao interesse dos 

alunos de ensino médio pela Literatura. Com o intuito de observar a necessidade e a 

importância de persistir no ensino da literatura, embasados na análise das 

Orientações Curriculares para o Ensino Médio. Buscando identificar e compreender 

os impasses do ensino de literatura, discutindo a respeito das ideias entendidas pelos 

alunos e pelos professores. Através da premissa que o ensino da literatura tema 

função de propiciar o verdadeiro contato com as obras literárias e incentivar que os 

discentes sejam motivados a querer conhecer a respeito das manifestações literárias. 

Contudo é possível acreditar no envolvimento real do aluno, possibilidades criadas 

segundo dos Parâmetros Curriculares, que enfatiza que o professor deve utilizar a 

literatura mesclada com outras áreas, como por exemplo o teatro, com o intuito de 

envolver os alunos na disciplina. 
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Posicionamento Teórico acerca da aprendizagem da Literatura no Ensino Médio 

Segundo Zilberman (2009), o aprendizado da Literatura está ligado ao 

desenvolvimento da vontade de ler, do incentivo a leitura. A leitura literária consiste 

em uma base nítida para o desenvolvimento da percepção cultural do aluno. Pois a 

leitura literária necessita de uma teor crítico  que possibilita a participação do leitor, 

assim o leitor pode acrescentar suas vivencias, estabelecendo um elo entre a literatura 

e o leitor, e seriam essas as possibilidades para a desenvoltura para que os alunos 

tenham vontade de ler. O ensino da Literatura, como de qualquer outra disciplina que 

exija a leitura, tem como princípio ternar o aluno em leitor fluente e interessado no 

habito de ler. Contudo para que o aluno que sabe ler, se transforme em um leitor, 

precisa de um mediador, que seria o professor, incentivando a leitura como algo 

agradável, mostrando a possibilidade de novas perspectivas acerca das coisas, 

permitindo adquirir um senso crítico diante do mundo. As obras literárias é um 

importante passo na vida escolar. 

 

[...] os recursos à literatura pode 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)  

 

Ziberman (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. Além disso, 

acrescenta 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 
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leitura, mesmo sem um ponto de partida ou uma obrigação escolar, acreditando na 

finalidade de transformar o aluno em leitor. 

Seguindo a mesma linha de raciocínio Paulino e Cosson (2004), a leitura é 

objeto de ensino da Literatura, entretanto a leitura e a escrita fazem parte de um único 

processo, denominado de Letramento Literário, sendo um processo de aprimoramento 

da literatura, 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, capaz de criar seu próprio 

significado, mostrando a liberdade de 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. Entretanto podemos destacar características 

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

de ressaltar a qualidade do que está lendo.  Dessa verificamos 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 

relaciona-se com a realidade e a experiência humana, desempenha 
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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), nos acrescenta para que a pratica seja 

efetivada é necessário sempre uma intervenção crítica. Sendo que essa intervenção 

será realizada pelo professor, visando a contribuição no percurso literário do aluno, 

mostrando o conhecimento do mundo proporcionado pela literatura. Criando alguns 

aspectos para que o letramento literário seja satisfatório. Em primeiro temos a 

obrigação do contato com o texto literário. Em segundo temos a criação de momentos 

apropriados, oportunidades para o manuseio dos textos literários. Em terceiro um 

espaço curricular, com atividades esquematizadas, envolventes e contínuas, para 

serem analisadas dentro e fora da sala de aula. E o modo pelo qual se viabiliza o 

letramento literário segundo Paulino e Cosson (2004), podem ser divididos 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, 

podemos 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 a obras literárias. Seria o verdadeiro sentido de ensinar 

o aluno a ler literatura. 



10 
 

. Buscando a mesma direção de PAULINO E COSSON (2004), 

FILIPOUSKI (2006), também identifica a leitura e a escrita como objetivos de ensino 

a literatura. Porém os mesmos acreditam que a escrita e a literatura fazem parte de 

um único processo denominado de Letramento Literário, e não de habilidades 

independentes. A partir desse ponto podemos considerar que acontece um processo 

de aquisição da literatura que engloba a escrita e a leitura para a edificação e a 

consolidação literária, sendo que está sempre em processo de aprimoramento, ou 

seja, letramento literário. O aprendizado da literatura segundo Filipouski, (2006) tem 

em suas perspectivas o desenvolvimento da competência da literatura literária que o 

aprimoramento da capacidade de pensar e agir do aluno. 

 

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 percepção consiste na formação do aluno crítico, 

pois diferentemente de outras leituras, que se mostra uma linguagem direta, a leitura 

literária é formada por uma linguagem que possibilita várias formas de interpretação 

e necessita de uma atenção maior do leitor para interpretá-la a cada nova leitura. 

Dessa forma FILIPOUSKI (2006), nos 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 ao processo de leitura”, e a partir desse ponto acontecerá a interação 
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do aluno com a obra. Assim o desenvolvimento da competência da leitura literária, é 

formada através do auxilio do professor que, contribui de maneira significativa para 

que o aluno adquira os conhecimentos objetivos, capacitando o aluno a tornar-se uma 

pessoa autônoma, que tem noção de nossa história e nossa cultura, porque  

 

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).  

 

 

Proposta da Literatura no Ensino Médio 

 

O estudo consolida-se através da metodologia adotada, parte da premissa 

que os alunos possam adquirir a habilidade da leitura e consequentemente da escrita. 

A partir da expressão de critica e opiniões diversas a respeito da literatura. Todavia 

estudando a literatura não apenas como uma matéria isolada, mais como uma forma 

de interpretação artística e cultural, assim aumentando o contato do aluno com as 

obras literárias. 

Através da pesquisa intitulada “A Literatura no Ensino Médio”, que visa 

compreender os métodos adotados nos ensinos de literatura nas escolas, analisando 

as diversas dificuldades vividas pelos alunos e pelos professores, propondo 

alternativas para que a Literatura possa contornar esses impasses de desinteresses. 

Com os interesses voltados para as reflexões de diferentes autores, fez-se um estudo 

comparativo das diferentes formas de ensino de Literatura e a partir dos dados 

obtidos, foi possível reunir estratégias e novas opiniões que podem colaborar para a 

qualidade do ensino e para o entendimento da Literatura. 
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Salientando que os Parâmetros Curriculares Nacionais têm como objetivo 

apoiar os professores na prática docente, podemos destacar o papel dos PCN em 

relação a Literatura, para orientar quais são as medidas que podem auxiliar no 

processo aprendizagem. O ensino da literatura na concepção adotada pelo PCN, 

garante ao professor mesclar de uma forma significativa a obra literária e a história da 

literatura, contribuindo para que os alunos possam reconhecer as obras literárias e 

consigam adquirir uma dimensão panorâmica  do conjunto de obras de cada momento 

literário. Atentamo-nos que dessa forma podemos proporcionar aos alunos um 

amadurecimento crítico, além de posicionamentos e contribuições pertinentes ao 

ensino da literatura. A noção de texto literário, compreendido como um mundo 

ficcional que, traduz dimensões sociais, históricas e culturais, se complementa com o 

reconhecimento de que ele é, essencialmente, um fenômeno de linguagem. Dessa 

maneira, podemos compreender que a obra de literatura é um objeto de linguagem, 

que se constrói pela palavra e pelos recursos oferecidos pela linguagem. 

Entretanto, um aluno orientado pelo professor, não faz a mesma leitura de 

uma obra literária, como faria a leitura de um livro de sua preferência. Dessa forma 

acreditamos que existem parâmetros conceituais a respeito de autores que orientam 

o aluno no caminho de uma boa interpretação, assim acontece bastante que os alunos 

sejam incentivados a ler apenas o que é entendido como um texto que possui 

características que o transformam em uma obra literária.  

ABREU (2006), nos mostra a reflexão de que “a maneira tradicional da 

literatura não pode ser universal. Necessita dar importância ao fator histórico e 

cultural, um ser leitor com a oportunidade de escolher algo como literatura.” Dessa 

forma, a leitura tende a ser algo subjetivo e particular, cuja qualidade estética não está 

apenas no texto, mas na mente de quem lê, sendo a leitura um momento aberto para 

criações e recriações. 
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A Literatura do real contexto da sala de aula 

É considerável em nosso processo de aprendizagem, que o estudante 

passe a ter contato com a literatura no Ensino Médio, a matéria na maioria das vezes 

é transmitida por uma infinidade de textos, fragmentos e autores taxados e 

classificados de épocas literárias. O embasamento é sempre realizado através do livro 

didático sendo escasso o uso de materiais de apoio do professor, o que enfraquece o 

incentivo para que o aluno tome gosto pela leitura da literatura, acredita- se que na 

maioria dos casos os alunos apenas leem resumos, esperando uma explicação do 

professor parafraseando essas leituras obrigatórias.  Por ser o Ensino Médio a 

preparação para o acesso do aluno a universidade, dessa maneira os educadores 

muitas das vezes busca ampliar de forma quantitativa de informações em torno da 

literatura, tornando o processo de aprendizagem do aluno algo cansativo e ineficaz.  

 

 

Dessa forma, os meios utilizados no ensino de literatura no ensino médio 

são centrados no mediador do conhecimento, ou seja, ele é visto como dono do saber; 

no caso é um saber instituído sobre os livros. Essas características são associadas à 

escola tradicional, uma escola que vê o aluno como agente passivo do conhecimento. 

Entretanto nos dias contemporâneos, a educação apresenta propostas educacionais 

em que o aluno tenha um papel ativo, o que realmente acontece em termos de prática 

em sala de aula torna-se contraditório, porque o ensino de literatura ainda não chegou 

a concretizar os ideais de uma escola ativa, já que a tarefa de colocar o aluno diante 

do texto literário, como uma parte simbólica da edificação do sentido é algo que ainda 

se revela como um grande desafio no contexto escolar. 

 

Assim, o ensino de literatura no ensino médio não tem alcançado 

plenamente seus objetivos essenciais almejados , apontando para a necessidade de 

se remodelar o papel do ensino da literatura na disciplina de Língua Portuguesa, pois 

o ensino de literatura não se restringe apenas à leitura de obras literárias e sua 

classificação. Porque acreditamos que ensinar literatura não é apenas elencar uma 

série de textos ou autores e classificá-los num determinado período literário, mas sim 
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revelar ao aluno o caráter atemporal, bem como a função simbólica e social da obra 

literária. 

Ao observarmos trabalhos aleatórios realizados na sala de aula com os 

alunos de Ensino Médio, é importante ressaltar alguns direcionamentos que 

respondem as questões estabelecidas nesse trabalho. Assim verificamos que a 

literatura está em um imenso processo de crise, em relação ao aprendizado no 

contexto do Ensino Médio. Todavia mostramos a importância de aprender a Literatura 

no Ensino Médio, enfatizando as devidas orientações relacionadas com os 

Parâmetros Curriculares Nacionais, que nos embasa nesse trabalho. 

Através dessas premissas analisadas a respeito do aprendizado da 

literatura no Ensino Médio, sugerimos uma abordagem metodológica que soma-se a 

coleta e a análise de dados na visão da pesquisa qualitativa no âmbito exploratório. 

As perguntas realizadas aos professores, nos induz para a compreensão dos alunos 

em relação a uma possível crise no ensino da literatura. As possíveis dificuldades para 

com o aprendizado de literatura no Ensino Médio, o conhecimento como referencial 

os Parâmetros Curriculares Nacionais e suas influências em suas práticas 

pedagógicas no aprendizado na sala de aula no Ensino Médio e por fim a visão dos 

alunos sobre a devida importância de se aprender literatura no Ensino Médio. Com o 

intuito de justificar as pesquisas de campo como parte integrante do trabalho de 

conclusão do curso, foi realizado diversas conversas informais com os professores 

com o intuito de desvendar o grande impasse sobre o aprendizado da literatura no 

Ensino Médio. Realizado também um pequeno questionário para que os professores 

respondam a respeito da literatura e dos alunos com o foco no aprendizado. O referido 

questionário era composto de três questões, que objetivam averiguar uma atual crise 

no ensino da literatura no Ensino Médio, fazendo um acompanhamento sobre o 

conhecimento e as diretrizes dos Parâmetros Curriculares Nacionais, sobre o ensino 

da Literatura. Assim os dados que forneceu subsídios para formar um perfil dos 

professores, sendo que todos possuem formação em Letras, e características aos 

alunos os quais esses professores ministram aula. Fazendo a coleta de alguns dados 

essenciais para a continuidade do questionário, com ênfase para descobrir o porquê 

dos alunos não gostarem de ler Literatura.  

Contudo detectamos e consolidamos que o aprendizado da literatura esta 

caindo no esquecimento, ocorrendo uma rejeição, reafirmando a concepções 
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analisadas por diversos autores citados nesse trabalho. O aprendizado da literatura 

está atravessando um momento delicado, podendo até cair no esquecimento uma 

disciplina tão importante nos dias atuais. Acreditamos que a  falta de incentivos e de 

apoio para renovar a exploração sobre a literatura, pois novas propostas já estão 

aparecendo e criando força nos discursos dos professores, entretanto  não encontram 

uma âncora para prosseguir com os projetos de apoio. Portanto, o que podemos 

criticar, não é a escolarização da literatura, mas a visão equivocada e inadequada 

dessa escolarização. Pois a crítica e as criatividades são permanentes. Todavia, se 

queremos uma escola que tenha qualidade, o texto literário tem que estar presente 

em novas metodologias de ensino, porque é isso que temos que acreditar e oferecer 

ênfase à aprendizagem.  

Através do posicionamento abordado até o presente momento sobre a 

importância da literatura para a construção leitor autônomo e consciente perante a 

sociedade. Por meio dos textos literários propriamente ditos seja possível promover a 

leitura da literatura e estendê-la para além da sala de aula. Nesse contexto, a literatura 

não deve se tornar presente apenas da sala de aula, com o propósito que os alunos 

decorem sobre a literatura e sim que o aluno tenha contato com livros e aprimorem 

suas leituras.  Cabe salientar que as considerações a respeito da Literatura e do seu 

ensinamento e aprendizado, são bastante significativa e proporcionam possibilidades 

de se formar um novo ensino de literatura que vise mostrar melhores condições em 

relação as práticas de ensino tradicionais e engessadas, que tem como objetivo 

apenas cumprir com o currículo escolar, deixando de lado o aluno, que é a parte 

principal do processo de ensino aprendizagem, na construção do conhecimento e da 

leitura. O ensino de literatura, no ensino médio, deve desempenhar a sua função social 

de ajudar os alunos a compreender a si próprios, sua comunidade e o mundo em que 

convive, a partir de obras literárias que expandem no espaço para discussão e 

problematização de temas diversos. 
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