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O que é Literatura? Algumas reflexões 
 

Definir Literatura não é uma tarefa simples. Essa dificuldade está ligada 
à amplitude do campo da literatura e à complexidade inerente aos divergentes 
e contraditórios pontos de vista. A amplitude consiste nos diálogos que a 
Literatura estabeleceu, ao longo do tempo, com a Filosofia, a História, a 

RESUMO: O presente trabalho resulta de uma pesquisa 
monográfica que teve como objetivo geral desenvolver 
um estudo sobre o ensino da literatura em uma escola 
pública do município de Benjamin Constant-AM e 
especificamente, analisou as concepções dos estudantes 
e dos professores sobre a literatura; as possíveis causas 
da prática reduzida da leitura literária e verificou se o 
ensino atende às expectativas de formação leitora dos 
alunos do ensino médio. A metodologia utilizada consistiu 
em pesquisa bibliográfica com a leitura e análise de 
autores como: Lajolo (1995), Amora (2006), Pound 
(2006), Compagnon (2010) e Zilberman (2010); também 
foram analisados os Parâmetros Curriculares Nacionais 
para o Ensino Médio (2008). A pesquisa de campo se 
efetivou através da observação não participante e 
aplicação de questionário semiestruturado. Os resultados 
alcançados apontam que na concepção dos alunos, 
literatura significa apenas o estudo de obras literárias, 
que fala da vida e obras de autores; em relação à prática 
da leitura literária, esta se apresentou de forma muito 
reduzida e restrita ao âmbito escolar. Também se 
evidenciou que o ensino da literatura não atende às 
expectativas de formação leitora dos alunos do ensino 
médio, pois não alcança o objetivo de formar leitores 
competentes e críticos. 
 
PALAVRAS-CHAVE: ensino; literatura; leitura. 
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Filosofia da Linguagem, e outras ciências. Esses diálogos são responsáveis 
pela elaboração de conceitos provisórios e perguntas permanentes. 

Por isso, pode-se afirmar que não há consenso entre os especialistas 
quanto à definição de Literatura e essa inexistência de uma conceituação 
precisa, consensual e abrangente não é algo novo. De acordo com Lajolo 
(1995, p. 54) “Foi no mundo clássico dos gregos que começaram as primeiras 
divergências sérias entre os que discutem o que era, para que servia a 
literatura”. Ou seja, ao longo do tempo várias concepções foram surgindo e 
sendo substituídas pelas formulações mais atuais que acabavam ganhando 
vida e significado, norteando assim novos estudos e pesquisas. Lajolo (1995, 
p.22) afirma que “[...] a discussão de o que é literatura costuma ser séria. 
Profunda. Bem formulada. Já faz muitos séculos que certas pessoas vêm se 
empenhando em definir, para melhor compreender e dominar, a natureza dos 
textos que os encantam.” 

Desta forma, diante das mais variadas tentativas de respostas, pode-se 
dizer que não existe nenhuma definição exata que possibilite determinar o que 
seja literatura. A única certeza que se pode ter é que a literatura existe e está 
presente na vida de todo ser humano, sendo relevante no mundo 
contemporâneo, principalmente, porque os estudos literários são ferramentas 
indispensáveis na construção do conhecimento de mundo. E para que 
possamos entender o que é literatura é necessário conhecer primeiramente 
sua origem. Litteratura deriva da palavra latina: littera, que quer letra, sinal 
gráfico que representa, por escrito, os sons da linguagem. O parentesco 
letras/literatura continua em expressões como cursos e academias de letras, 
homens letrados, belas letras e tantas outras. Insinua-se, por aí, uma estreita 
relação entre a palavra literatura e a noção de língua escrita [...] (LAJOLO, 
1995, p. 29)  

Assim, em conformidade com a origem da palavra literatura, percebe-se 
que a linguagem escrita é bastante influente e significativa, principalmente 
quando se refere à maneira como ela é utilizada e aplicada nos textos literários. 
Ferreira (2000, p. 429) define a literatura como “Arte de compor trabalhos 
artísticos em prosa ou verso” e tal definição consiste na técnica de usar 
palavras com criatividade, baseado na escrita literária. Como reitera Lajolo 
(1995, p. 29) “[...] o entrelaçamento da noção de literatura com a linguagem 
escrita favorece um conceito de literatura que privilegia a manifestação escrita 
sobre a oral.” 

Entendida a relação entre a literatura e a linguagem escrita, podem-se 
estabelecer alguns conceitos, entretanto, é importante também destacarmos a 
progressão das variadas concepções que nortearam o mundo da literatura 
desde a antiguidade aos nossos dias. As primeiras reflexões acerca da 
literatura ocorreram na Grécia antiga, a partir do século IV e V a. C.; período 
também em que a Filosofia estava se desenvolvendo no mundo dos gregos. 
Nesta época a poesia e o teatro eram bastante valorizados e simbolizavam 
uma forma de dar sentido à vida, através da linguagem literária, em que os 
escritores da época expressavam suas emoções e sentimentos, sobre a 
vivência social. No teatro, por exemplo, o qual era composto de dois gêneros: a 
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tragédia e a comédia, os gregos retratavam a vida de seu povo, bem como os 
conflitos que marcaram a sociedade de sua época, ou seja, tudo se relacionava 
a vida pública da Grécia, por isso o teatro foi considerado uma das maiores 
criações dos gregos. Em relação à poesia, Platão, teórico grego, tinha outra 
concepção sobre sua posição na vida dos gregos, pois  dizia que a poesia era 
mentirosa e deveria ser excluída do convívio dos homens. Por outro lado, havia 
quem defendesse a poesia e esse defensor era outro filósofo grego, discípulo 
de Platão, chamado Aristóteles, pois dizia que na poesia, existia a ideia de 
catarse, ou seja, uma espécie de purificação de sentimentos que consistia na 
liberação de emoções e pensamentos. 

Aristóteles [...] na sua Poética, agrega ainda o conceito de catarse ao 
prazer estético: o prazer ante a tragédia pode derivar da identificação do 
receptor com o que se representa, deixando suas próprias paixões emergirem 
e entregando-se a uma descarga emocional prazerosa e salutar. (PCNs, 2008, 
p. 59).  

Conforme esclarece os PCNs, ao vivenciar, através da leitura, as 
emoções pelos personagens do poema, o leitor estaria expressando uma 
sensação de alívio, como se estivesse tirando um peso enorme da consciência, 
liberando-se de todos seus pensamentos negativos. E além de a catarse ser 
empregada na leitura poética, também era empregada no ato de escrever, pois, 
os escritores encontravam no poema, a oportunidade de escrever sobre suas 
experiências negativas, angústias, frustrações e ansiedades. Por isso, a 
literatura foi “diretamente definida como imitação ou representação (mimésis) 
de ações humanas pela linguagem.” (COMPAGNON, 2010, p. 37)  

Sendo assim, Aristóteles não se preocupava muito com o espetáculo da 
encenação da arte poética, mas, sim com a maneira como a linguagem era 
empregada nos textos escritos. Foi por estas especulações que Aristóteles foi 
considerado um dos primeiros estudiosos do fenômeno literário.  

A partir das divergências estabelecidas acima, os gregos começaram a 
refletir sobre o que seria literatura e não literatura, baseando-se primeiramente 
na caracterização da obra e depois na forma como esta era escrita nos poemas 
épicos, líricos, tragédia, comédia ou oratória, todos estes gêneros literários 
deveriam ser escritos com maior perfeição, seguindo as normas estabelecidas 
pelos escritores da época.  

A partir daí, o conceito de literatura começou a ganhar novas formas de 
expressão, sendo considerada a “força da palavra como forma de simbolizar o 
mundo e o lugar das pessoas no mundo” (LAJOLO, 1995, p. 58). Por isso, é 
dessa ligação do mundo simbolizado pela palavra com a realidade diária dos 
homens que a literatura assume seu extremo poder transformador.  

Por volta do século XII, a literatura começou a ser escrita não mais em 
latim, mas, na língua própria de cada região, ou seja, ao longo dos anos vários 
artistas substituíam o latim pelas línguas faladas pela população, ou seja, 
provençal, italiano vulgar, galego-português etc.  

Infere-se, pois que “os teóricos da literatura visaram, nos séculos 
clássicos (antigos e modernos), sobretudo a indicar, aos escritores, um 
caminho para atingir o que então se idealizava como perfeição literária; e que 
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no século XIX visaram a demonstrar que cada civilização produz um tipo de 
literatura e que as literaturas, nas suas formas, nos seus gêneros, evoluem 
através do tempo, e daí não se poderem tomar as teorias clássicas como 
absolutas e universais.” (AMORA, 2006, p. 27).  

Chegando ao século XX, “[...] as mudanças impuseram-se: o rápido 
desenvolvimento das técnicas, a determinação do mercado, da mídia e o 
centramento no indivíduo (em detrimento do coletivo) provocaram a derrubada 
de valores, um a um [...]” (PCNs, 2008, p. 52)  

Nesta perspectiva, adotar uma concepção de literatura no mundo 
contemporâneo requer muitos estudos e discussões. Cabendo ressaltar, que 
as concepções de literatura vistas nos dias atuais são infinitas, e guardam 
grandes riquezas históricas vivenciadas por diferentes civilizações culturais. 
Percebe-se então que “adotar uma concepção de literatura consiste em criar 
uma espécie de balaio no qual são incluídos vários gostos literários” 
(CARVALHO, 2008, p. 100).  

Deve-se salientar que para outros estudiosos, a preocupação com a 
literatura não consiste apenas em defini-la, mas, em fazer uma análise sobre 
porque a literatura é motivo de vários questionamentos e definições. Sendo que 
o primeiro motivo para esta análise refere-se à linguagem, pois, a literatura 
possui uma maneira especial de tratar a linguagem, devido à maneira como 
são expressos os sentimentos, ideias, emoções nos textos literários, por isso, a 
literatura tem grande influência na comunicação oral e escrita do homem. 
Nesse sentido a autora Culler (apud CARVALHO, 2008, p. 98) argumenta que: 

 
[...] a pergunta “O que é literatura?” pede não uma definição, 
mas uma análise sobre por que alguém poderia, afinal, se 
preocupar com a literatura [...] Um dos desdobramentos dessa 
preocupação talvez deva começar pelo pacto de que há nesses 
textos um trabalho com a linguagem que chama continuamente 
a atenção sobre si. 

 
É interessante apontar que a linguagem perpassa por todas as áreas do 

conhecimento, como por exemplo, a filosofia, Psicologia, Sociologia, Linguística 
etc. Diante disso, torna-se visível a importância que a linguagem possui, não 
apenas na literatura, mas em todos os campos de conhecimento em que 
também se faz necessária a comunicação e o desenvolvimento do indivíduo. “A 
linguagem é constructo e construtora do social e gera a sociabilidade. Os 
sentidos e significados gerados na  interação social produzem uma linguagem 
que, apesar de utilizar uma mesma língua, varia na produção e na 
interpretação.” (PCNs, 2008, p. 20). No caso da literatura, a leitura dos textos 
literários proporciona ao leitor, obter uma visão ampla das possibilidades de 
usos da linguagem, enriquecendo seu modo discursivo e sua diferente visão de 
mundo.  

Cabe ressaltar, que no mundo da escrita existem dois campos 
chamados de literário e não literário. O literário possui a linguagem conotativa, 
em que são utilizadas palavras artísticas, que dão vida e beleza ao texto. De 
acordo com Pound (2006, p. 32) “Literatura é linguagem carregada de 
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significado.” Já o não literário possui linguagem denotativa, em que as palavras 
são utilizadas sem preocupação artística, de maneira objetiva e direta.  

Nesta perspectiva, é na literatura que o indivíduo se depara com os 
variados textos, que contribuem para aperfeiçoamento de sua comunicação 
com a sociedade na qual está inserido. Por isso a literatura se torna o veículo 
de comunicação indispensável na formação do sujeito. Como afirma Pound 
(2006, p. 33) “A linguagem foi obviamente criada e é, obviamente, UTILIZADA 
para a comunicação.”  

Para Carvalho (2008, p. 102) “A literatura é uma espécie de vários 
mundos.” Em outros termos, a literatura mostra ao leitor as mais diversas 
realidades de organização social e cultural de muitas sociedades, em 
diferentes períodos históricos. Assim o conhecimento do mundo deriva das 
riquezas que os textos expressam e do estabelecimento do pensamento crítico, 
que influenciam na formação do caráter e da personalidade do indivíduo. “Vista 
assim, a literatura torna-se uma experiência significativa e gratificante para o 
leitor, pois auxilia na ordenação de seu mundo e na busca de respostas para 
suas infinitas interrogações a respeito de si mesmo, do outro e da realidade 
que o cerca.” (FRANTZ, 2001, p. 36).  

Por considerar as infinitas discussões de o que é literatura, se aceita que 
todas as definições atribuídas à literatura, desde a antiguidade até os dias 
atuais, jamais perderam sua riqueza e valor histórico. Nesse sentido Pound 
(2006, p. 33) declara “A literatura é novidade que PERMANECE novidade.”  
 
 
Metodologia  
 

A trajetória percorrida na busca dos objetivos propostos consistiu 
primeiramente em uma pesquisa bibliográfica, que serviu como base para 
garantir a sustentação teórica e conceitual, durante todo o processo 
investigativo. Leram-se e analisaram-se vários autores, entre eles: Lajolo 
(1995), Amora (2006), Pound (2006), Compagnon (2010) e Zilberman (2010); 
também foram analisados os Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino 
Médio (2008). 

Após ser definida a sustentação teórica, desenvolveu-se a pesquisa de 
campo que ocorreu em uma escola pública da rede estadual de ensino, nas 
turmas de 1º, 2º e 3º ano do ensino médio, do turno vespertino, na disciplina de 
Língua Portuguesa, sendo os principais informantes desta pesquisa os 
docentes e discentes.  

A escolha das diferentes turmas do ensino médio se deu porque os 
docentes estavam trabalhando com o ensino de literatura. Além disso, a opção 
de realizar as investigações nas três turmas do ensino médio pareceu a mais 
adequada para a obtenção de informações nos diferentes níveis de ensino.  

Com o intuito de coletar informações claras e objetivas sobre o ensino 
da literatura foram realizadas durante 03(três) semanas as observações não 
participantes nas aulas de língua portuguesa, nas três turmas estabelecidas 
acima e com diferentes profissionais da área.  
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Com o mesmo objetivo, utilizou-se outro instrumento de coleta que foi a 
aplicação do questionário com perguntas semiestruturadas, realizada com sete 
docentes e trinta discentes das respectivas turmas do ensino médio. Sendo 
que com os discentes foi realizada análise por amostragem, devido ao número 
elevado de discentes dentro da sala de aula. Assim foram selecionados dez 
alunos de cada turma, sendo cinco do sexo masculino e cinco do sexo feminino 
com faixa etária de 14 a 25 anos. A escolha foi de forma aleatória e ficou sob 
responsabilidade das professoras. Ressalta-se ainda que, o número 
equivalente a 70% dos alunos que responderam ao questionário deve-se a falta 
de muitos discentes no dia da aplicação, pois a estimativa era coletar 
informações de aproximadamente 135 alunos, que era o número total de 
alunos frequentes às aulas nas três turmas. Todavia, considera-se que a 
porcentagem apresentada seja suficiente para as análises.  

 
 

Análise e discussão dos resultados 
 
 Concepções dos professores e alunos sobre a literatura 
 
  As concepções devem ser entendidas como o que determina as nossas 
ações, sendo assim importante entendermos o que pensam os professores e 
alunos sobre a literatura. Muito embora, deva-se considerar que às vezes 
pode-se conceber de uma maneira e ensinar de outra. Mas em geral, a prática 
é norteada pelas crenças. 

Quando indagadas sobre o que é literatura, todas as professoras 
afirmaram que, “Literatura é a arte das palavras, é informação, é 
conhecimento.”  

Conceber a literatura como a arte da palavra é ter cristalizada uma das 
mais antigas definições de literatura, relacionando as produções literárias como 
obras artísticas que devem ser imitadas. Embora, saibamos que há obras 
literárias que não fazem uso de uma linguagem tão apurada e gramaticalmente 
correta, os textos literários são, em muitos casos usados como pretexto para o 
ensino de muitas questões gramaticais, como a temível análise sintática.  

A partir dessa ideia, o professor acredita que o estudo da literatura 
sempre deve estar direcionado a prática da escrita. Por isso, as atividades 
consistem em resumos, fichas de leituras, entre outras produções escritas. 

Pensar a literatura como fonte de informação é ter uma visão ampla do 
que é texto literário e não literário, o que na maioria das vezes, não é comum, 
acreditar que a literatura possa ser informativa. A partir dessa noção, o 
professor pode ter em suas mãos uma ferramenta poderosa de convencimento, 
pois a informação nos dias atuais é essencial para todos os indivíduos. Quanto 
mais informado você for, mais oportunidades, terá. 

Apontar, então, a literatura como fonte de informação abre um leque de 
possibilidades metodológicas para serem desenvolvidas na sala de aula, 
envolvendo os diferentes gêneros textuais, que fazem parte do cotidiano dos 



 

 

 

295 

I ENCONTRO DE  
DIÁLOGOS LITERÁRIOS: 

Um olhar para além das fronteiras 
  ISSN - 000-000 

 

295 

estudantes, levando-os a perceber que a literatura é útil para trabalhar 
questões relacionadas à realidade de cada um. 

Quanto ao conhecimento, o professor precisa ter clareza que os textos 
literários também são muito importantes para a construção dos conhecimentos 
de mundo dos estudantes.  Entender que a literatura dialoga com as mais 
variadas ciências, permite ao professor o trabalho interdisciplinar e/ou 
multidisciplinar. Isso possibilita uma infinidade de estratégias que podem ser 
pensadas e desenvolvidas em forma de projetos didáticos. 

Entretanto, como afirmado anteriormente, nem sempre as crenças 
determinam a prática, e nesse caso analisado, as professoras têm concepções 
bem elaboradas sobre a literatura, mas ainda não conseguem desenvolver 
práticas educativas simétricas às suas crenças. 

Quanto aos estudantes, quando questionados, sobre o que é literatura, 
88% conceituaram literatura como sendo “estudo que possibilita o 
conhecimento das grandes obras literárias, bem como o conhecimento da vida 
dos autores e estilos literários de determinadas épocas”. Em outras palavras, 
os estudantes têm a concepção baseada nos livros didáticos de Língua 
Portuguesa que ilustra apenas épocas, estilos, características das escolas 
literárias e pequenos fragmentos de obras e biografias de alguns autores. Essa 
concepção surge a partir dos conteúdos da disciplina, e nesse caso pode-se 
perfeitamente dizer que a disciplina estudada é história da literatura, e não 
literatura. 

Essa concepção explicita o porquê do desinteresse pela literatura e a 
não compreensão de que ela é útil e que podemos usufruir dos conhecimentos 
literários, como afirma Frantz (2001, p. 36) “Nesse caso a principal função que 
assume a literatura é a de apresentar ao seu leitor uma visão aberta de mundo, 
com novas possibilidades de interpretação da realidade.” 

O não entendimento do que seja a Literatura leva consequentemente à 
rejeição. Isso ficou bem marcado, porque quando interrogados se gostavam de 
estudar literatura, a grande maioria dos estudantes respondeu que não gostava 
de estudar literatura. Alguns foram bem mais enfáticos, declarando que: “eu 
odeio literatura, porque eu não entendo nada de literatura, nada de português, 
ainda mais quando a professora pede pra gente ler aqueles livros que a gente 
não entende nada.” Oliveira (2010, p. 175) explica essa rejeição, dizendo que: 

 
Forçar estudantes adolescentes a lerem obras literárias para 
as quais ainda não estão preparados não é nada bom para 
a formação de futuros leitores de textos leitores. Afinal, por 
não estarem maduros para essas leituras, os estudantes 
acabam não entendendo direito o que estão lendo e, por 
isso, acabam não gostando dos clássicos. 
 

Fica evidente que o professor precisa repensar suas estratégias de 
ensino para ajudar seus alunos a superarem essas dificuldades que acarretam 
o baixo índice de interesse dos alunos pela leitura literária. 
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 As possíveis causas da prática reduzida da leitura literária  
 

Conhecendo as concepções dos professores e alunos em relação à 
literatura, é possível entender qual o motivo que leva os alunos a não gostarem 
de fazer leituras literárias.  

Na opinião de Lajolo e Abreu (apud MARTINS, 2006, p. 84)  
 

É fundamental que a leitura literária seja abordada na 
escola, tendo em vista as contribuições da teoria da 
literatura, as quais certamente podem facilitar a interação do 
leitor com o texto literário. Alguns autores acreditam que as 
teorias literárias, embora não tenham contribuído 
diretamente para a prática escolar, influenciam bastante o 
contexto de sala de aula. 
  

A leitura literária no ambiente escolar deve ser enfatizada de maneira 
prazerosa, pois o professor como mediador deve desenvolver estratégias 
pedagógicas, que influenciem os alunos a manter contato com o texto literário, 
na procura do prazer pelo conhecimento ou pelas descobertas que um livro de 
literatura pode possibilitar ao seu leitor. Em outras palavras, o aluno precisa 
encontrar na literatura a chave para abrir portas e janelas de um mundo 
mágico, fantasioso e de grandes possibilidades que garantam o acesso aos 
bens culturais da humanidade.  

Por isso, as práticas de leituras literárias devem ser desenvolvidas na 
escola, para possibilitar ao aluno a obtenção do contato com uma realidade 
linguística diferente daquela, que ele esta acostumado a vivenciar. Além disso, 
criar meios que possam integrar os alunos a desenvolver sua prática 
discursiva, disponibilizando vários acervos de leitura.  

Mas, segundo os alunos, a escola não oferece as devidas condições 
para se praticar a leitura literária, principalmente porque os acervos existentes 
na biblioteca da escola não são suficientes para despertar o interesse dos 
alunos pela busca de conhecimento. Segundo as informações dadas por um 
aluno do 2º ano, sua professora gosta muito de ler livros literários, e sempre 
indica vários livros que despertam curiosidades nos alunos, mas quando eles 
fazem a busca desses livros, os alunos não os encontram na biblioteca, ou às 
vezes a professora passa algum trabalho sobre outras obras literárias, e é 
preciso pesquisar na internet porque na biblioteca não tem.  

E para confirmar tal afirmação foi realizada uma observação na 
biblioteca da escola e verificou-se que a biblioteca possui grande quantidade 
de livros literários voltados para a literatura brasileira, e são livros que atendem 
apenas às necessidades de cada nível médio, ou seja, para trabalhar a 
literatura, principalmente a brasileira nas turmas de 1º, 2º e 3º ano. Isso se 
deve porque, os alunos do ensino médio, estão sendo preparados para o 
vestibular e o conhecimento das obras literárias, principalmente da literatura 
brasileira é o mais exigido pela escola. Assim os professores precisam seguir 
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as exigências da instituição, para que os alunos possam obter conhecimento 
necessário destas obras, para que atinjam resultados satisfatórios, por 
exemplo, no simulado do ENEM (Exame Nacional do Ensino Médio) que é 
aplicado nas turmas de ensino médio, assim como também outros concursos 
que exigem conhecimentos de literatura.  

Quando indagados se gostavam de fazer leituras literárias, a maioria dos 
alunos, afirmou que gosta de ler textos literários. Mas, verificou-se que esta 
afirmação somente é válida, quando os alunos estão inseridos dentro do 
ambiente escolar, ou seja, a leitura literária é realizada apenas quando o 
professor impõe dentro da sala de aula, para fins educativos, a leitura de 
determinado livro literário. Por isso, quando os alunos afirmaram que gostavam 
de fazer leituras literárias eles queriam dizer, que a referida leitura somente 
acontecia, quando estavam na sala de aula, pois fora dela a leitura literária é 
praticamente inexistente.  

Isso se constatou, a partir das respostas dadas a pergunta  “fora da 
escola, você ler algum tipo de texto literário,” a maioria respondeu quase que 
unânime: “ Não leio, pois, não gosto de ler.”   

Cabe ainda ressaltar, que para chegar a esta conclusão, de que os 
alunos apenas fazem a leitura literária quando estão dentro do ambiente 
escolar, também foram analisados alguns depoimentos feitos pelas 
professoras, que afirmaram que são poucos os alunos que conseguem fazer 
uma leitura literária, pois segundo elas, quando são apresentados os livros 
literários para a realização de leituras, a maioria dos discentes diz que não 
gosta de ler, que dá sono, outros apenas iniciam a leitura, e isso significa que 
são poucos os que conseguem ler um livro todo. Enfim, são vários motivos que 
os alunos apresentam para não praticar a leitura, ficando uma sensação que a 
leitura literária é realizada por obrigação, que os alunos têm quer cumprir para 
poder passar de ano.  

Assim, as professoras afirmam que essa prática reduzida da leitura 
literária está na falta do hábito da leitura e que é uma problemática que 
enfrentam diariamente. Nesse mesmo sentido, Carvalho (2008, p. 65) afirma 
que “[...] é preciso insistir em uma prática pedagógica de leitura que transcenda 
ao senso comum do discurso sobre leitura na aula de língua portuguesa, 
resumindo aqui, em poucas palavras: criação do hábito, instalação do gosto e 
prática de leitura.”  
 
 O ensino da literatura e a formação leitora dos alunos  
 

Levando em consideração as observações realizadas, constatou-se que 
o ensino de literatura possibilita um resultado parcialmente satisfatório no 
processo de aprendizagem de literatura. As docentes realmente se 
preocupavam com a questão da falta do hábito da leitura de seus alunos, e 
enfatizavam dentro da sala de aula o texto literário como ferramenta de 
estímulo e prazer pelo conhecimento de mundo, seja ele cultural, político, 
econômico ou social. Além disso, sempre priorizavam a literatura como o ponto 
de partida para desenvolverem a prática da escrita e do estudo da língua. Tal 
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procedimento metodológico é muito importante, pois, conforme Martins (2006, 
p. 90) 

É necessário que o aluno compreenda a literatura como 
fenômeno cultural, histórico e social, instrumento político capaz 
de revelar as contradições e conflitos da realidade. Ao trabalhar 
com a leitura literária o professor pode orientar os alunos para 
a função ideológica dos textos literários, na medida em que 
“antes de se transformar em discurso estático, subverter a 
ordem provável da língua para alcançar determinados efeitos 
de comunicação, a literatura “se alimenta” na fonte de valores 
de cultura.  
 

Assim, o aluno deve compreender que a literatura não significa apenas 
ler um texto literário, mas sim assumir uma atitude crítica em relação ao 
mundo, na medida em que o aluno identifique os valores culturais e sociais de 
uma realidade. A autora acrescenta ainda, que a partir da literatura, os alunos 
usufruindo da sua linguagem, podem fazer diversas interpretações, a partir de 
suas ideias e opiniões sobre o texto. Desse modo, a literatura deveria ser 
compreendida pelo aluno, como produção artística inserida na cultura, 
ajudando o aluno a compreender a si próprio e seu mundo.  

Entretanto, essas concepções ainda não foram apreendidas pelos 
alunos. Essa constatação foi feita, em uma das observações na turma do 2º 
ano, quando a professora trabalhou com uma atividade chamada de loteria 
literária. Ela nomeou dois autores da literatura brasileira, chamados Raul 
Pompéia e Aluisio Azevedo. O objetivo da atividade era levar ao conhecimento 
dos alunos de forma interessante, a vida e obra dos autores para que os alunos 
pudessem debater e discutir sobre seus conhecimentos, interagindo com o 
texto. No primeiro momento a professora explicou detalhadamente os 
procedimentos do trabalho, que consistiu primeiramente na formação de cinco 
grupos compostos de seis e sete componentes, depois a professora entregou a 
biografia dos autores aos respectivos grupos, para que fizessem a leitura e 
depois formulassem 10 perguntas com três opções de respostas para que os 
demais grupos pudessem escolher a alternativa correta da loteria literária. E 
como os alunos estavam finalizando o fichamento da obra O Cortiço de Aluísio 
de Azevedo, o trabalho sobre a loteria literária se estendeu por uma semana, 
tempo suficiente para que cada grupo pudesse fazer o trabalho. 

Embora alguns grupos tenham recebido a biografia do mesmo autor, 
estes também poderiam participar na escolha das respostas. E para realizar a 
apresentação deste trabalho, os alunos teriam que fazer em forma de slide 
para que toda a classe pudesse visualizar com clareza o trabalho de todo o 
grupo, assim os alunos fizeram uso dos recursos tecnológicos disponíveis na 
sala de mídia da escola, como: data show e o computador.  

A partir das observações, ocorridas no processo de ensino e 
aprendizagem de literatura nesta turma, percebeu-se que no primeiro momento 
surgiram várias dúvidas em relação ao trabalho, principalmente na maneira de 
elaborar as perguntas. Então para facilitar o entendimento dos alunos, a 
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professora mostrou alguns modelos da loteria literária apresentada por outras 
turmas.  

Em relação à leitura do texto, observou-se que apenas três ou quatro 
alunos dos grupos se interessaram para ler de imediato o texto, os demais 
apenas deram uma olhadinha e prosseguiam para seu colega ao lado. E o 
resultado foi que muitos alunos não leram e não fizeram o trabalho; poucos se 
dedicaram e apresentaram bem o trabalho. 

Assim, comprovou-se que as professoras tentam desenvolver trabalhos, 
objetivando a prática da leitura literária, mas os estudantes não participam de 
forma satisfatória. No ensino de língua portuguesa, as docentes procuram 
utilizar sempre textos literários, com o propósito de aproximar cada vez mais os 
alunos do texto e ao mesmo tempo despertar o gosto pela leitura literária.   

Portanto, pode-se afirmar que as professoras compreendem que 
trabalhar literatura e língua portuguesa é indissociável, e acreditam que a partir 
da interação entre o professor, aluno e texto literário, o ensino da literatura se 
torna relevante e significativo no processo de aprendizagem.  

E para que o ensino da literatura se torne significativa, o uso de 
diversificadas metodologias pode contribuir e enriquecer esta prática. 
Principalmente no ensino médio, em que a prática da leitura é extremamente 
exigida dos alunos. Nessa perspectiva, Martins (2006, p. 84) declara que:  

 
No ensino médio, a sistematização de certos conceitos 
específicos da teoria e crítica literárias precisa alcançar maior 
profundidade, exigindo-se do aluno um repertório mais amplo 
de leituras e o conhecimento da organização estética da obra 
literária.  
 

Segundo o depoimento da professora do 2º ano, ela também utiliza os 
gêneros textuais como instrumentos didáticos para ampliar o conhecimento dos 
alunos e o contato com os diferentes modos de leitura, como por exemplo, uma 
notícia, artigos, bula de remédio, músicas, crônicas e outros. Quanto a esses 
procedimentos, Martins (2006, p. 93) afirma que “É preciso, pois, diversificar as 
atividades e os recursos didáticos utilizados, para atrair o aluno ao estudo da 
literatura.”  

Sabe-se que hoje existem diversos textos literários a serem trabalhados 
com o ensino de literatura, que possibilitam ao professor, utilizar diversas 
metodologias criativas e divertidas para a obtenção de um resultado satisfatório 
no ensino de literatura, ao mesmo tempo em que são trabalhadas diversidades 
de textos literários, também desperta o interesse dos alunos pela prática da 
leitura e no aperfeiçoamento da escrita. “Nesse sentido, há uma necessidade 
evidente de reavaliação das metodologias direcionadas ao ensino de literatura, 
visando à busca de alternativas didáticas de ensino-aprendizagem capazes de 
motivar os alunos à leitura por prazer.” (MARTINS, 2006, p. 91).  

Tudo indica que a prática pedagógica da professora no ensino de 
literatura está sendo de grande valia para o processo de aprendizagem dos 
alunos. Assim, como as demais professoras que também estão empenhadas 
em favorecer uma aprendizagem significativa no ambiente escolar. Então, se 
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pode perceber que as docentes utilizando de seus conhecimentos 
metodológicos adquiridos nas suas áreas de formação, estão colocando em 
prática seus conhecimentos e mostrando que realmente estão preocupadas 
com o desenvolvimento e formação dos alunos, em relação à leitura literária.  

Entretanto, não cabe apenas ao professor se responsabilizar por formar 
alunos leitores, cabe também à escola propiciar alternativas que favoreçam ao 
aluno obter o contato com a leitura literária, ou seja, a escola como ponto de 
referência no aprendizado dos alunos, deve incentivar o uso de estratégias 
inovadoras e motivadoras que possam contribuir na construção do 
conhecimento e desenvolvimento dos alunos.  

Segundo os estudantes, o ensino da literatura atende às expectativas de 
formação leitora dos alunos. Sendo que a maioria dos discentes que afirmaram 
que o ensino da literatura no ensino médio se torna importante nesta fase de 
conhecimento, principalmente por causa do vestibular, pois segundo eles, 
quando ingressarem na universidade, obterão algum tipo de conhecimento 
sobre a literatura. Sendo assim, o ensino da literatura, como afirma Zilberman 
(2010, p. 211) “[...] reduz-se a uma chave de convenções, a ser denominada 
por meio da memorização, para se alcançar bons resultados em concursos, de 
que o vestibular é, até agora, o representante mais credenciado.”  

Percebeu-se, portanto, que há uma confusão quanto à pergunta feita, 
pois no entendimento dos alunos, os conhecimentos literários servem para 
concursos vestibulares, contrariamente, ao que afirma a autora. Portanto, o 
ensino da literatura não tem atendido às expectativas para a formação leitora 
dos alunos. Neste sentido Zilberman esclarece que “seria desejável que o 
ensino médio estivesse plenamente envolvido com a política de formação de 
leitores jovens. Afinal, é durante esse período vivenciado, sobretudo entre os 
14 e 18 anos, que se forma a consciência de cidadania, isto é, a ideia de 
pertencimento de um sujeito a uma sociedade, a um grupo e a um tempo. ” 

Somente assim, se constituirá a plena formação de alunos pelo prazer 
da prática da leitura literária que pode ser realizada em todos os ambientes, 
seja no trabalho, na escola, na rua, na universidade. Enfim, os alunos devem 
obter este conhecimento para que esta prática possa transformar-se em hábito.  
 
 
Considerações finais 
 

Sabe-se que a literatura propicia aos alunos meios para ampliar seus 
conhecimentos de mundo, baseada na realidade que cada um vivencia. Por 
isso, a escola sendo a principal instituição de ensino que prioriza o contato 
maior do aluno com os livros literários, deve sempre criar projetos pedagógicos 
que envolvam os alunos, professores e toda a comunidade escolar, para que 
juntos possam desenvolver e ampliar o número de leitores, com o intuito de 
despertar o prazer pela leitura. De acordo com os resultados alcançados pode-
se afirmar que há professores comprometidos com este intento, porém, é 
necessário que seja promovida uma política voltada para a formação de 
leitores. E isso somente é possível quando há comprometimento com todos os 
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membros da escola, pois isso é um trabalho coletivo, um trabalho realmente de 
uma equipe.  

Além disso, é imprescindível que os profissionais da educação e os 
alunos tenham a visão de que a literatura é um processo que envolve o 
conhecimento cultural, econômico, social, político, e que a literatura permite 
conhecer a história dos nossos antepassados e até mesmo conhecer nossa 
própria história.  

Por fim, é importante saber que os alunos conforme vão crescendo, 
começam a despertar interesse por outros tipos de leitura, ou seja, os seus 
interesses vão se modificando ao longo do tempo. Isso significa que o 
professor, usufruindo de suas qualificações, como leitor, deve criar 
oportunidades para o aluno escolher suas próprias leituras. Assim, contribuirá 
decisivamente na formação leitora de cada um. 
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