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RESUMO 

 

O presente trabalho foi realizado através de leituras sobre a formação de alunos 
leitores de literatura no Ensino Médio, o que gerou curiosidade para a investigação 
de “como desenvolver nos alunos o interesse por literatura”, o problema de pesquisa 
a ser explorado. Para isso, foi desenvolvido o seguinte objetivo: “apontar os 
caminhos para que o ensino de literatura seja mais fluido e interessante para os 
alunos do Ensino Médio”. A pesquisa contemplou a revisão de literatura, pois é 
descritiva e qualitativa, já que abordou um assunto conhecido, porém com uma nova 
perspectiva, e utilizou como referencial teórico os autores Isabel Solé (2009), Rildo 
Cosson (2009; 2014; 2018), José Luís Jobim (2009), Magda Soares (2004), Graça 
Paulino (2009), Vanessa Bulgraen (2010), Márcia Barbosa (2004), Bartolomeu 
Campos de Queirós (1997) e Lena Lois (2010). Ao final, o que se conclui é que há 
uma variedade de estratégias que contribuem para que os alunos desenvolvam o 
gosto pela leitura literária e a disciplina literatura.  
 

Palavras-chave: Literatura; Ensino médio; Letramento literário; Professor mediador; 
Propostas metodológicas. 
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ABSTRACT 

The present work was carried out through readings about the formation of reader 
students in High School, which generated curiosity for the investigation of “how to 
develop in students the interest for literature”, the research problem to be explored. 
For this, the following objective was developed: “to point out the ways in which the 
teaching of literature is more fluid and interesting for the students in High School”. 
The research contemplated the literature review because it is descriptive and 
qualitative, since it approached a known subject, but with a new perspective, and it 
used as theoretical reference the authors Isabel Solé (2009), Rildo Cosson (2009; 
2014; 2018), José Luís Jobim (2009), Magda Soares (2004), Graça Paulino (2009), 
Vanessa Bulgraen (2010), Márcia Barbosa (2004), Bartolomeu Campos de Queirós 
(1997) and Lena Lois (2010). At the end, it is concluded that there are a variety of 
strategies that helps students to develop a taste for the literary reading and the 
literature subject. 
 
 
Key-words: Literature; High school; Literary literacy; Mediator teacher; 
Methodological proposals. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A presente pesquisa abordou a influência da literatura na formação dos 

alunos leitores, para que fosse discutido o papel que a literatura exerce na formação 

dos sujeitos críticos, tornando-os cidadãos engajados, conscientes do mundo em 

que vivem. 

A pesquisa mostrou-se relevante, pois através dela foram pensadas formas 

de identificação do aluno para com a literatura, promovendo assim, o letramento 

literário ao apontarem-se os caminhos metodológicos para que o objetivo geral fosse 

alcançado. O presente trabalho pode trazer contribuições significativas por mostrar 

os rumos para a formação de alunos leitores críticos e conscientes, dispostos a 

buscarem por diversas melhorias que assegurem o bem estar social. 

Para que haja um melhor aproveitamento do ensino de literatura aos 

educandos, abordaram-se os procedimentos metodológicos necessários. Dessa 

forma, o seguinte problema foi formulado: “Como incentivar os alunos do Ensino 

Médio a se interessarem por literatura”? 

Para apontar os caminhos para que o ensino de literatura seja mais fluido e 

interessante para os alunos do Ensino Médio, o objetivo geral da pesquisa, três 

objetivos específicos foram pensados: abordar os conceitos de literatura e as 

previsões dos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs), da Base Nacional Comum 

Curricular (BNCC) e das Diretrizes Curriculares Nacionais (DCNs) para o ensino da 

disciplina; relacionar o professor como mediador no processo de ensino 

aprendizagem e apresentar as propostas metodológicas, de acordo com os teóricos 

da área. 

A metodologia usada no trabalho contemplou a revisão narrativa de literatura, 

ou seja, é descritiva e qualitativa, pois descreve o assunto contemplando a 

subjetividade. Os principais autores utilizados para o desenvolvimento do trabalho 

foram: Graça Paulino, José Luís Jobim, Lena Lois e Rildo Cosson. Livros e artigos 

encontrados em bibliotecas e sites foram os referenciais teóricos utilizados.  

 



11 
 

2. LITERATURA E PREVISÕES PARA O SEU ENSINO 

 

Este capítulo aborda as previsões dos PCNs, BNCC e Diretrizes para o 

ensino de literatura do Ensino Médio. Para isso, serão discutidos os conceitos do 

que é ler, de literatura, letramento e letramento literário. Os autores utilizados nessa 

primeira etapa serão: Isabel Solé, Rildo Cosson, José Luís Jobim, Magda Soares e 

Graça Paulino. 

Ler é um processo de aquisição de conhecimento com objetivos diversos, que 

dependem exclusivamente de quem está lendo. Isto é, cada leitor lê com uma 

intenção, uma finalidade. Assim ocorre a interação entre o texto e o leitor. Há 

diversos tipos de leitura: de receitas, manuais de instruções, jornais para 

informações sobre ocorrências no mundo, literária, entre outras. Segundo Solé 

(2009, p.22), “o leitor constrói o significado do texto”. Ou seja, o leitor interpreta o 

texto conforme a sua vivência de mundo / os seus conhecimentos prévios e também 

os seus objetivos. Por isso, cada leitor interpreta o mesmo texto de uma forma 

diferente. 

Ler não é apenas decodificar símbolos, é compreender o que o texto diz para 

que se possam aplicar os conhecimentos extraídos no dia a dia, é conhecer a 

estrutura do texto, pois cada tipo é estruturado de maneira diferente. No que se 

refere a isso, Solé (2009, p.22) acrescenta que: 

Os textos que lemos também são diferentes e oferecem diferentes 
possibilidades e limitações para a transmissão de informação escrita. 
Não encontramos a mesma coisa em um conto que em um livro de 
texto, em um relatório de pesquisa que em um romance policial, em 
uma enciclopédia que em um jornal. O conteúdo muda, 
naturalmente, mas não se trata apenas disto. As diferentes estruturas 
do texto ou “superestruturas” (Van Dijk, 1983) – impõe restrições à 
forma em que se organiza a informação escrita, o que obriga a 
conhecê-las, mesmo que intuitivamente, para se compreender esta 
informação de forma adequada. 
 

Os diferentes tipos de texto causam restrições na organização da escrita por 

possuírem estruturas distintas, sendo necessário conhecê-las para que se possa 

compreender a mensagem transmitida. Conhecimento característico de indivíduos 

letrados, que usam seus saberes textuais para atuarem em sociedade. 

Compreendendo que cada tipo textual tem estrutura própria, entende-se o 

texto literário como esteticamente belo, pois sua função é despertar o imaginário do 

leitor, causando diversas emoções, por isso tem efeito lúdico, que estimula o lado 
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humano, além de provocar a reflexão sobre diversos períodos históricos: seus 

povos, suas culturas e políticas, aguçando a criticidade de quem está lendo, o que 

torna importante o ensino de literatura na escola. 

Cosson (2018, p.17) afirma que: 

[...] a literatura é uma experiência a ser realizada. É mais que um 
conhecimento a ser reelaborado, ela é a incorporação do outro em 
mim sem renúncia da minha própria identidade. No exercício da 
literatura, podemos ser outros, podemos viver como os outros, 
podemos romper os limites do tempo e do espaço de nossa 
experiência e, ainda assim, sermos nós mesmos. É por isso que 
interiorizamos com mais intensidade as verdades dadas pela poesia 
e pela ficção. 
 

Entende-se, portanto, que através da literatura o leitor pode vivenciar 

experiências dos autores, suas aventuras, paixões, conhecimentos de mundo, sem 

perder a sua essência, a sua própria identidade, adquirindo saberes sobre o mundo 

e possibilitando as mais diversas sensações. 

Cosson (2018, p.17) diz que “é por possuir essa função maior de tornar o 

mundo compreensível transformando sua materialidade de cores, odores, sabores e 

formas intensamente humanas que a literatura tem e precisa manter um lugar 

especial nas escolas”. Ou seja, a literatura precisa ter um espaço nas escolas por 

humanizar o indivíduo, isto é, por provocar sensações no educando, por fazê-lo 

sentir-se dentro de uma história, imaginando um ambiente em que ela acontece, 

sentindo o seu cheiro e inclusive os gostos descritos no texto, fazendo-o 

compreender o mundo em que está inserido e atribuindo-lhe a capacidade de 

colocar-se no lugar do outro. Ler literatura pode capacitar o aluno a produzir textos, 

pois uma de suas funções é despertar a criatividade, além de possibilitar o 

aprendizado sobre as diversas formas de escrita, visto que cada texto é escrito de 

um modo. 

Segundo Jobim (2009, p.114): 

Por meio da leitura literária o aluno pode ter acesso ao texto, como 
instrumento privilegiado de modelização do uso escrito da língua, 
instrumento que pode ajudá-lo desenvolver-se, ele próprio, como um 
melhor produtor textual, a partir do aumento de seu acervo de 
experiências textuais. 
 

Entende-se então, que a leitura de textos literários pode melhorar a habilidade 

do educando de escrever, pois se aumentam os conhecimentos acerca de produção 

textual ao garantir o acúmulo de experiências e de saberes sobre estruturação de 
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textos, porque quanto mais se lê diferentes tipos textuais mais se conhece suas 

restrições de escrita. 

Torna-se evidente o letramento quando o educando é capaz de reconhecer os 

vários gêneros textuais, produzir textos e levar os seus conhecimentos para a vida, a 

fim de aplicar tais conhecimentos no dia a dia para a resolução dos seus problemas 

e do mundo, atuando de forma crítica na sociedade e exercendo o seu papel de 

cidadão. O letramento literário fica evidente, então, quando ele usa a literatura para 

compreender o mundo, fazendo uso de seu caráter humanizador. Destacam-se 

assim os conceitos de letramento e letramento literário. 

Soares (2004, p.72) afirma que “letramento é o que as pessoas fazem com as 

habilidades de leitura e escrita, em um contexto específico, e como essas 

habilidades se relacionam com as necessidades, valores e práticas sociais”. Ou seja, 

letramento é o uso dos conhecimentos textuais para a resolução de problemas do 

cotidiano. Esses conhecimentos vão muito além de codificar e decodificar sinais 

gráficos. É a capacidade do indivíduo de interpretar textos, relacionando-os com os 

seus conhecimentos de mundo, e usar as suas habilidades de leitura e escrita de 

acordo com as suas necessidades e da sociedade. 

Quanto ao letramento literário, Paulino e Cosson (2009, p.67) ressaltam: 

[...] propomos definir letramento literário como o processo de 
apropriação da literatura enquanto construção literária de sentidos. 
Aqui convém explicitar, em primeiro lugar, que considerar o 
letramento literário um processo significa tomá-lo como um estado 
permanente de transformação, uma ação continuada, e não uma 
habilidade que se adquire como aprender a andar de bicicleta ou um 
conhecimento facilmente mensurável como a tabuada de cinco. 
Também deve ficar claro que o letramento literário não começa nem 
termina na escola, mas é uma aprendizagem que nos acompanha 
por toda a vida e que se renova a cada leitura de uma obra 
significativa. Depois trata-se de apropriação, isto é, um ato de tornar 
próprio, de incorporar e com isso transformar aquilo que se recebe, 
no caso, a literatura. Não há, assim, leituras iguais para o mesmo 
texto, pois o significado depende tanto do que está dito quanto das 
condições e dos interesses que movem essa apropriação.  

 

O letramento literário não se resume à sala de aula, pois é uma ação 

continuada. O indivíduo apropria-se da literatura e a incorpora, ou seja, a usa de 

acordo com os seus interesses para transformar a sua realidade.  E é por isso que 

cada leitor tem o seu universo literário. 

Paulino e Cosson (2009, p.70) salientam: 
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Em suma, operando com a liberdade da linguagem, dando palavras à 
liberdade humana, a experiência da literatura proporciona uma forma 
singular, diferenciada de dar sentido ao mundo e a nós mesmos. É 
por isso que o contato com a literatura é tão fundamental ao 
desenvolvimento do ser humano. É por essa razão que concebemos 
o letramento literário como o processo de apropriação da literatura 
enquanto construção literária de sentidos. 
 

Ao usar a liberdade da linguagem para dar sentido ao mundo e às pessoas e 

dessa forma ampliando a liberdade humana, a literatura torna-se necessária para o 

desenvolvimento do indivíduo, evidenciando a sua função humanizadora. O 

letramento literário se apropria da literatura para despertar no ser humano a sua 

sensibilidade.  

Ao compreender o que é literatura e a sua importância, torna-se necessário 

abordar as previsões para o seu ensino. É importante colocar a leitura dos textos 

literários como uma forma de começar o trabalho com a disciplina literatura, pois 

estes ficaram em segundo plano. E é necessário torná-los cada vez mais presentes 

no cotidiano dos estudantes, que devem ser capazes de identificarem os diferentes 

gêneros textuais e refletirem sobre os mesmos. 

A BNCC (Brasil, 2017, p.492) define: 

A inclusão de obras da tradição literária brasileira e de suas 
referências ocidentais – em especial da literatura portuguesa-, assim 
como obras mais complexas da literatura contemporânea e das 
literaturas indígena, africana e latino-americana. 
 

Torna-se, então, fundamental que obras da tradição literária brasileira sejam 

inclusas no ensino da disciplina, além de obras de suas referências ocidentais e das 

literaturas indígena, africana, latino-americana e contemporânea. Pois para entender 

a história e a literatura do país em que está inserido, precisa-se conhecer e 

compreender as demais. 

Segundo os PCNs (Brasil, 2000), as propostas para o processo de ensino-

aprendizagem no nível médio indicam a sistematização de um conjunto de 

disposições e atitudes, de forma que o educando participe ativamente do mundo em 

que vive, dando continuidade aos estudos. Não há como desenvolver as 

competências dos alunos sem um trabalho sistemático com a linguagem. 

É importante que os alunos saibam relacionar os acontecimentos históricos 

com as obras literárias, pois dessa forma eles compreendem cada período e 

entendem o mundo contemporâneo, no qual estão inseridos, a fim de que se tornem 

cidadãos conscientes. 
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Ainda de acordo com os PCNs (Brasil, 2000), a literatura deve ser trabalhada 

juntamente com outras áreas para que estimule o interesse dos alunos. E o seu 

ensino deve alternar entre a história e as obras, para que os educandos aprendam a 

relacioná-las.  

A literatura, juntamente com a língua portuguesa, deve ser considerada como 

representação simbólica de experiências humanas, refletidas nas formas de pensar 

e agir na sociedade. Ou seja, ela enquanto disciplina e arte deve representar as 

vivências do sujeito, os seus anseios, pensamentos e ações. 

As DCNs (2013, p.145) afirmam que “sem uma sólida expansão do Ensino 

Médio com qualidade, não se conseguirá que nossas universidades e centros 

tecnológicos atinjam o grau de excelência necessário para que o País dê o grande 

salto para o futuro”. Ou seja, sem um bom Ensino Médio não se formarão grandes 

profissionais e cidadãos capazes de transformar o mundo. Por isso é necessário que 

haja um planejamento e se pense em formas de melhorar o ensino.  

Compreende-se que a função da educação e em particular do Ensino Médio, 

não é apenas preparar os jovens para o mercado de trabalho, mas dotá-los de 

autonomia intelectual, para que cumpram o seu papel na sociedade e exerçam a 

cidadania. Para isso, é preciso oferecer a eles novas perspectivas culturais. 

Sobre os desafios a serem superados, as DCNs (Brasil, 2013) apontam que a 

educação escolar não pode, por si mesma, mudar a sociedade, mas é necessário 

estabelecer estratégias de transformação, que conduzam o educando à autonomia 

intelectual e moral. 

Depois de analisar as previsões dos documentos citados para o ensino de 

literatura, assim como alguns conceitos, fica explícita a necessidade de discutir a 

relação do professor como mediador nesse processo: assunto que será abordado no 

capítulo seguinte. 
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3. O PROFESSOR COMO MEDIADOR 

 

Este capítulo aborda a relação do professor como mediador no processo de 

ensino-aprendizagem. Para chegar nesse ponto do projeto, é importante discutir 

sobre a literatura na sala de aula, ou seja, como é trabalhada na escola. Os autores 

utilizados serão Rildo Cosson, José Luís Jobim, Vanessa Bulgraen e Márcia 

Barbosa. 

A literatura no Ensino Médio é trabalhada em uma cronologia em que se 

ensina a história da literatura brasileira, abordando-se os cânones, os autores e os 

estilos / períodos de época. Desse modo, os textos literários ficam em segundo 

plano. 

Para Cosson (2018, p.21): 

No ensino médio, o ensino da literatura limita-se à literatura 
brasileira, ou melhor, à história da literatura brasileira, usualmente na 
sua forma mais indigente, quase como apenas uma cronologia 
literária, em uma sucessão dicotômica entre estilos de época, cânone 
e dados biográficos dos autores, acompanhada de rasgos teóricos 
sobre gêneros, formas fixas e alguma coisa de retórica em umas 
perspectiva para lá de tradicional.  Os textos literários, quando 
comparecem, são fragmentos e servem prioritariamente para 
comprovar as características dos períodos literários antes nomeadas. 
Caso o professor resolva fugir a esse programa restrito e ensinar 
leitura literária, ele tende a recusar os textos canônicos por 
considerá-los pouco atraentes, seja pelo hermetismo do vocabulário 
e da sintaxe, seja pela temática antiga que pouco interessaria aos 
alunos de hoje. A essa percepção agregam-se as discussões sobre o 
cânone, que, deslocadas do jogo de forças da academia, são 
ressignificadas na escola como mera inculcação ideológica e, por 
isso mesmo, implicam o abandono da leitura de obras antes 
consideradas fundamentais. 

 

Entende-se, portanto, que o ensino de literatura no Ensino Médio ocorre de 

forma tradicional, com pouco uso dos textos literários, que são usados em 

fragmentos apenas para comprovar as características dos períodos literários. E caso 

o professor decida trabalhar a leitura desses textos, ele opta por textos 

contemporâneos, e recusa os cânones, por estes estarem distantes da realidade dos 

alunos, com vocabulário e sintaxe rebuscados. Dessa forma, os cânones são vistos 

como mera recomendação curricular, ocasionando o abandono de leitura de obras 

importantes. 

Seguindo esse raciocínio, Cosson (2018, p.22) afirma que: 
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O conteúdo da disciplina Literatura passa a ser as canções 
populares, as crônicas, os filmes, os seriados de TV e outros 
produtos culturais, com a justificativa de que em um mundo onde a 
imagem e a voz se fazem presentes com muito mais intensidade do 
que a escrita, não há por que insistir na leitura de textos literários. A 
cultura contemporânea dispensaria a mediação da escrita ou a 
empregaria secundariamente. Por isso, afirma-se que se o objetivo é 
integrar o aluno à cultura, a escola precisaria se atualizar, abrindo-se 
às práticas culturais contemporâneas que são muito mais dinâmicas 
e raramente incluem a leitura literária. 
De acordo com o conteúdo, as atividades desenvolvidas oscilam 
entre dois extremos: a exigência de domínio de informações sobre a 
literatura e o imperativo de que o importante é que o aluno leia, não 
importando bem o que, pois a leitura é uma viagem, ou seja, mera 
fruição. 
 

Evidencia-se, então, que a escola precisaria se reinventar, reformular o seu 

currículo e ensino, caso o conteúdo da disciplina Literatura adotasse um caráter 

contemporâneo com a justificativa de que os veículos de mídia ao se fazerem muito 

mais presentes, tornam desnecessária a prática de leitura literária. Assim, adota-se 

uma ideologia de que não importa o que o aluno lê, desde que leia, o que ocasiona o 

desprezo às grandes obras literárias. É dever do professor, então, estimular o 

interesse dos educandos por tais obras, apresentando-as aos poucos, depois de 

conhecer quais obras contemporâneas cada aluno gosta de ler e relacionando as 

suas características. 

Quanto a isso, Jobim (2009, p.116) ressalta que “em classe, acreditamos que 

é interessante fazer uma espécie de ‘gradação textual’, isto é, dar ao aluno, em 

primeiro lugar, textos de registro linguístico mais próximo ao dele”. Ou seja, para que 

o educando se familiarize com os textos literários canônicos, é importante apresentar 

a ele textos que sejam de fácil entendimento, que são aqueles com uma linguagem 

mais próxima a de sua realidade e que apresentem temas de seu interesse. Só 

depois se devem apresentar os clássicos, uma vez que algum interesse por literatura 

foi despertado no aluno. 

Se os textos canônicos forem apresentados aos alunos logo de cara, é 

provável que eles adquiram certa aversão por não estarem familiarizados com o tipo 

de escrita, o modelo literário e o tema explorado, o que provoca desinteresse pela 

leitura e estudo de literatura, gerando um bloqueio nos alunos que considerarão as 

obras e a disciplina difíceis e chatas. 

Jobim (2009, p. 115) diz que: 
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Para começar, a “sensação de entrar num universo estranho em que 
tudo é mais bem falado” só ocorrerá se o texto selecionado para a 
aula tiver um registro linguístico radicalmente diferente daquele do 
próprio aluno. Ainda assim, pelo menos em nossa experiência 
docente, constatamos que o aluno normalmente não conclui que 
“tudo é mais bem falado”, mas, sim, que “tudo é difícil de entender e 
chato”. Se o professor insistir em dizer que no texto “tudo é mais bem 
falado”, é provável até que o aluno arme a seguinte equação: “tudo 
que é mais bem falado” = “tudo que é difícil de entender e chato”. 
 

O educando, então, só irá considerar um texto literário como chato e 

estranho, se ele apresentar uma linguagem diferente da qual está habituado e se o 

professor forçar ao aluno a ideia de que o que está escrito é uma obra prima muito 

bem elaborada quanto à escrita, e que esta é a “mais correta”, ou seja, se ele 

impuser essa linguagem rebuscada ao discente, este irá compreender os clássicos 

como difíceis e chatos. Por isso, tais obras devem ser apresentadas aos poucos em 

sala de aula e trabalhadas dialogicamente com a bagagem linguística e literária que 

o aluno possui. 

De acordo com Cosson (2018, p.47): 

As práticas de sala de aula precisam contemplar o processo de 
letramento literário e não apenas a mera leitura das obras. A 
literatura é uma prática e um discurso, cujo funcionamento deve ser 
compreendido criticamente pelo aluno. Cabe ao professor fortalecer 
essa disposição crítica, levando seus alunos a ultrapassar o simples 
consumo de textos literários. 
 

O professor deve promover o letramento literário, ou seja, estimular o aluno a 

ler literatura e a conhecer os diversos gêneros, fazendo uso de suas práticas 

literárias para compreender o mundo e assim atuar de forma crítica, ao invés de 

apenas ler. O aluno precisa então ler, compreender e apreender. E o docente deve 

atuar como mediador nesse processo se colocando como uma ponte entre o 

discente e o conhecimento. 

Para Bulgraen (2010) o professor deve atuar como mediador, colocando-se 

como uma ponte para que o aluno desenvolva o senso crítico e passe a questionar, 

ao invés de apenas ser um depósito de informações. E o docente deve respeitar as 

experiências sociais acumuladas de cada aluno e resgatar conhecimentos históricos, 

para que os discentes os relacionem às suas experiências na vida social. Dessa 

forma, eles entendem as situações presentes e pensam em maneiras de redefinirem 

o futuro. 
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Barbosa (2004) acredita que há novos professores com uma abordagem 

tradicional, que despejam informações e não desenvolvem o senso crítico de seus 

alunos, porque estes professores tiveram a mesma educação e acabam por 

reproduzi-la. Assim não há ocorrência de letramento. 

Entende-se, portanto, que o educador deve assumir uma postura libertadora, 

aquela que não é tradicional, e desenvolver nos educandos uma atitude 

investigativa, ou seja, de sempre questionar o mundo e perceber o que há de errado, 

a fim de buscar por melhorias. É papel do professor de literatura usar a literatura 

assim como os textos literários relacionando-os às bagagens de conhecimentos 

trazidas pelos alunos para concretizar tal objetivo. 

Cosson (2018, p.47) afirma: 

[...] Para tanto, é necessário que o ensino da Literatura efetive um 
movimento contínuo de leitura, partindo do conhecido para o 
desconhecido, do simples para o complexo, do semelhante para o 
diferente, com o objetivo de ampliar e consolidar o repertório cultural 
do aluno. Nesse caso, é importante ressaltar que tanto a seleção das 
obras quanto as práticas de sala de aula devem acompanhar esse 
movimento. 
 

Ao selecionar as obras e desenvolver atividades, portanto, o docente deve 

considerar o repertório cultural do aluno, trabalhando primeiramente com textos mais 

simples, aqueles que apresentam uma linguagem menos complexa e com um tema 

conhecido por seus alunos, partindo para textos mais difíceis, com a finalidade de 

aumentar os conhecimentos do educando, enriquecendo o seu repertório linguístico, 

histórico e cultural. E estimulando o interesse por leitura literária e literatura. 

Ao considerar a bagagem cultural do aluno e conhecer os temas de seu 

interesse, o professor pode selecionar textos que possibilitem a discussão de temas 

importantes. Além disso, trabalhar com textos literários na sala de aula pode 

aumentar o vocabulário do educando, ao fazê-lo entrar em contato com uma 

realidade linguística diferente da habitual e enriquecer os seus conhecimentos 

textuais, podendo inclusive, estimular o discente à prática de escrita. 

Quanto à interpretação de textos, Jobim (2009, p.121) diz: 

[...] é sempre relevante incentivar os alunos a verbalizarem 
diretamente sua interpretação (oralmente ou por escrito, conforme o 
alcance de cada um), porque sempre se pode trabalhar com os 
processos ou argumentos utilizados para justificar sua interpretação, 
refletindo sobre os fundamentos dela e suscitando o debate sobre 
eles. Se os alunos entram no jogo, é mais fácil a reflexão, que pode 
incluir, entre outras coisas, a exploração das relações dos textos 
literários com outros tipos de discurso e com os contextos em que se 
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inserem, ou o relacionamento do texto literário com os problemas e 
concepções dominantes na cultura do período em que foi escrito e 
com os problemas e concepções do presente. 
 

Ao pedir para os alunos verbalizarem suas interpretações, o professor pode 

debater com eles ao fazer perguntas cujas respostas justifiquem tais interpretações. 

Ao fazer isso, o educador promove a reflexão sobre assuntos importantes, 

trabalhando as relações dos textos literários com os conhecimentos do educando, 

advindos de suas vivências de mundo e de outros textos, assim como as relações 

entre os períodos literários em que foram escritos e o tempo presente. 

Para promover o letramento literário, o docente deve se colocar como um 

mediador entre os conhecimentos e o aluno, evitando intervir como a “última palavra” 

e impor uma interpretação aos educandos, para que estes criem a sua própria e não 

se tornem sujeitos acríticos. Ao compreender a relação do professor como mediador 

nesse processo de ensino-aprendizagem, torna-se necessário abordar as propostas 

metodológicas para que o objetivo geral seja alcançado. 
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4. PROPOSTAS METODOLÓGICAS 

 

Este capítulo aborda as propostas metodológicas de acordo com os teóricos 

da área para desenvolver o interesse dos alunos por literatura. Os autores Graça 

Paulino, Rildo Cosson, Bartolomeu Campos de Queirós e Lena Lois serão utilizados 

nessa etapa do projeto, que é decisiva para o alcance do objetivo geral e, portanto, 

para a resolução do problema de pesquisa. 

A literatura deve ser um instrumento de cultura e uma fonte de prazer. O 

aluno precisa ter gosto pela leitura para que o letramento literário se efetive. E cabe 

ao professor oferecer caminhos para que haja a identificação com os textos literários 

e a disciplina. E a escola precisa oferecer uma estrutura para que o trabalho 

aconteça. Quanto a isso, Paulino e Cosson (2009, p.74) salientam: 

À escola e ao professor cabe, pois, disponibilizar espaços, tempos e 
oportunidades para que esse contato se efetive. Com isso, a escola 
precisa oferecer biblioteca com acervo literário incentivador, banco 
de textos, sala de leitura ou, pelo menos, uma estante em sala de 
aula onde o aluno possa manusear obras literárias. Também o 
ensino da literatura deve dispor de um espaço curricular, seja dentro 
do ensino de língua, seja como uma disciplina à parte, com 
atividades sistematizadas e contínuas envolvendo os textos literários 
que devem ser desenvolvidos dentro e fora da sala de aula. 
 

Compreende-se que o docente, juntamente com a escola, deve proporcionar 

meios para o estabelecimento de um contato entre o aluno e o texto literário. Para 

isso, livros devem ser disponibilizados para que possam ser manuseados pelos 

educandos, despertando neles a curiosidade e o gosto pela leitura. Além disso, deve 

haver um planejamento das atividades, que precisam acontecer dentro e fora da 

escola, pois o letramento é contínuo, ou seja, o discente precisa adquirir o hábito de 

leitura para que possa aplicar os conhecimentos obtidos na resolução de problemas 

do dia a dia. E o ensino de literatura necessita de um espaço que pode ser nas aulas 

de língua ou como disciplina à parte. Dito isto, torna-se necessário abordar as 

práticas metodológicas para a ocorrência do letramento literário. 

Cosson e Paulino (2009, p.74) destacam: 

A primeira delas é o estabelecimento de uma comunidade de leitores 
na qual se respeitem a circulação dos textos e as possíveis 
dificuldades de respostas à leitura deles. Essa medida simples é 
importante, porque assegura a participação ativa do aluno na vida 
literária e, por meio dela, a sua condição de sujeito. Para efetivar 
essa comunidade, o professor pode lançar mão de estratégias como 
grupos de estudo, clubes de leitura e outras formas de associação 
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entre os alunos que permitam o compartilhamento de leituras e 
outras atividades coletivas relacionadas ao universo da literatura. 
 

Compreende-se, assim, que o professor pode montar grupos de estudos e 

clubes de leitura, bem como outras estratégias para que os alunos leiam e discutam 

entre si, a fim de trocarem experiências e conhecimentos e compartilharem os seus 

gostos literários, enriquecendo o seu repertório linguístico, histórico e cultural. 

Para Cosson e Paulino (2009) outra prática é explorar juntamente com os 

textos literários, textos da tradição oral, dos meios de comunicação de massa e de 

outras manifestações artísticas, mostrando ao aluno como eles participam da 

literatura e vice-versa, e ampliar o horizonte da manifestação literária para além do 

livro, alcançando outros veículos como a internet. Além disso, é importante atribuir 

atividades de leitura e releitura de textos literários em confronto com outros tipos de 

texto ou o mesmo texto em formas diferentes para ensinar estratégias de 

interpretação, pois dessa forma novas camadas de sentido serão agregadas. Assim, 

amplia-se a relação do educando com a literatura. 

É papel do professor, então, despertar o gosto do aluno por literatura e 

desenvolver nele a prática de leitura e ampliar, assim, o seu repertório literário, 

desenvolvendo no educando uma consciência acerca da importância da literatura e 

consequentemente, do letramento literário. Sobre isso, Paulino e Cosson (2009, 

p.74) ressaltam: 

Uma terceira prática é a interferência crítica, ou seja, o papel a ser 
cumprido pelo professor na formação do aluno, na educação literária. 
Trata-se da formação do gosto, desde que não seja entendida como 
mero refinamento, mas sim como a aprendizagem da cultura literária. 
Mais precisamente, é o trabalho de construção do repertório do aluno 
que envolve o conhecimento da literatura como sistema cultural ou, 
ainda, a consciência de que possuímos um patrimônio cultural que 
deve ser reconhecido, conhecido e trabalhado como ponto de partida 
para a formação de um repertório literário personalizado, ligando as 
atividades escolares à vida social e à sua história. Nesse sentido, 
são importantes as seleções dos textos que compõem a tradição de 
uma comunidade, as informações sobre as condições de produção e 
circulação dos textos em termos históricos e o conhecimento da 
estrutura desses textos e seu funcionamento interno, desde que 
esses elementos estejam a serviço do fortalecimento da experiência 
literária. Não vale a pena a posse de todos esses dados sem a leitura 
efetiva dos textos literários, assim como também a simples fruição do 
texto não assegura o desenvolvimento do repertório literário do 
aluno. Na escola, a interferência crítica do professor é fundamental 
para que os alunos ampliem sua competência de leitura, lendo textos 
culturalmente significativos e entendendo o que os faz significativos. 
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Compreende-se, portanto, que interferência crítica é uma prática em que o 

professor forma o repertório do aluno ao ampliar a sua cultura literária, selecionando 

textos que abordem a tradição de uma comunidade, conhecimentos históricos e de 

estrutura textual, entre outros que estimulem a criticidade do educando, para que 

este relacione os conhecimentos obtidos ao ler um texto literário, interpretando 

dessa forma, de acordo com os seus conhecimentos prévios e entendendo a 

literatura como sistema cultural. 

Cosson e Paulino (2009) colocam a escrita em interação com a literatura 

como uma prática, que tem como objetivo o exercício com as palavras por 

proporcionar aos discentes conhecimentos sobre estratégias importantes ao domínio 

da escrita, bem como a ampliação de vocabulário. Para isso, recomendam-se 

exercícios de paráfrase, estilização, paródia e outros que proporcionem o contato do 

educando com os textos literários. 

Quanto às práticas de leitura literária é importante acompanhar os resultados 

das atividades realizando registros. Estes são importantes para acompanhar o 

progresso dos educando e fazer apontamentos, ou seja, observações necessárias 

para obter um melhor aproveitamento em sala de aula. Lois (2010) dá algumas 

sugestões: “objetivo” é a lacuna em que o professor deve registrar o que espera da 

atividade, ou seja, o que espera que os educandos conquistem; em “etapas da 

atividade” o docente escreve passo a passo todas as atividades, depois de saber 

qual atividade será realizada e qual livro / texto será utilizado; em “material” deverá 

ser listado e providenciado todo o material a ser usado, como textos impressos; 

“outras sugestões” é o espaço para anotar novas ideias que forem surgindo, pois a 

prática de incentivo à leitura de literatura possui várias possibilidades; em “resultado” 

deverão ser anotados as observações e os resultados obtidos com a atividade, não 

só sobre os estudantes, mas em relação à atividade em si. 

É importante destacar que os registros servem para auxiliar o professor, não 

são uma verdade absoluta do que deve ser realizado. Ou seja, através deles o 

educador poderá conduzir melhor a sua prática, principalmente se a turma em que a 

atividade a ser realizada for grande. 

Como dito no capítulo anterior, o professor pode realizar rodas de leitura para 

que todos os alunos tenham espaço para verbalizarem as suas interpretações à 

cerca das obras lidas e discutirem temas importantes, colocando-se como sujeitos 

críticos, e respeitando os argumentos e as dificuldades uns dos outros. 
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As rodas de leitura também são importantes para conhecer os gostos dos 

educandos. Pois como dito antes, o recomendado é que o professor apresente 

primeiramente textos próximos da realidade deles para depois partir para os mais 

complexos. E essa é uma boa oportunidade para perguntar os temas que os 

interessam. Torna-se importante, então, que o professor exerça a capacidade de 

escuta. 

Além disso, as rodas de leitura evitam um ensino tradicional e mecânico, em 

que o professor costuma pedir para os alunos lerem um trecho do texto um após o 

outro, o que cansa os educandos, fazendo-os pararem de prestar atenção depois de 

lerem os seus trechos. Ensino que é focado no livro didático e que por isso não dá 

espaço aos discentes para verbalizarem suas interpretações, já que o foco é na 

interpretação que o livro didático sugere e suas perguntas costumam ser baseadas 

em “o que o autor quis dizer”. 

No que diz respeito a isso, Queirós (1997, p.43) afirma: 

A literatura (arte) não é servil. Ela só existe em liberdade, e seu 
compromisso é para com a revelação. Para tanto persegue a beleza. 
Daí, todas as vezes que a escola lança mão da literatura, quer 
transformá-la em “instrumento pedagógico”, mesmo cortando as asas 
do leitor para um voo amplo, desmedido, desfronteirado. A escola 
reduz as funções maiores do texto literário e o transforma em objeto 
de convergência, sem escrúpulo. Se o texto é usado para saber 
aonde o autor quis chegar, é melhor pegar o telefone e perguntar ao 
escritor. Se ele souber, ele responderá e não haverá desperdício de 
tempo. 
 

Entende-se, assim, que a função da literatura é fazer o indivíduo sentir o 

mundo e compreendê-lo. Por isso ela preocupa-se com a estética. Mas a escola 

acaba por reduzir as suas funções ao usá-la como um instrumento pedagógico, o 

que torna o seu ensino mecânico. O dever do professor, então, é despertar a 

curiosidade pelos livros literários tornando as aulas mais dinâmicas, proporcionando 

um espaço de reflexão e discussão de ideias aos educandos, e conhecendo os seus 

gostos e realidades. Uma sugestão para uma aula mais interessante é trocar 

recomendações de livros com eles. 

É importante destacar que para estimular o interesse por leitura literária nos 

educandos, o professor precisa gostar de ler. Pois se este não lê com frequência, 

não terá muitas recomendações para dar e nem conhecimentos necessários para 

compartilhar e debater. E não faz sentido nem parece honesto alguém que não 

gosta de ler promover, ou tentar promover, o letramento literário.  
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Sobre os círculos de leitura, Cosson (2014, p.140) diz que “talvez um dos 

mais bem-sucedidos e certamente um dos mais conhecidos modelos de círculo de 

leitura é aquele proposto por Harvey Daniels (2002) sob a denominação de círculo 

de literatura”. Este famoso círculo proposto por Daniels é definido como uma 

atividade independente em que os alunos se reúnem para discutirem sobre uma 

obra escolhida por eles próprios. E possui características essenciais como: grupos 

de poucos alunos, que são temporários, ou seja, a cada leitura de obra mudam de 

grupo; obedecem a um cronograma de encontros durante o ano inteiro; os grupos 

leem várias obras ao mesmo tempo; as pautas a serem discutidas são escolhidas 

pelos próprios discentes; as avaliações consistem na observação e na 

autoavaliação; o papel do professor é oferecer meios para que as atividades sejam 

realizadas. 

O professor começa o trabalho com o círculo de literatura fazendo uma lista 

de obras de acordo com os gostos dos alunos. Estes escolhem as preferidas. O 

professor logo monta pequenos grupos de alunos e estabelece um cronograma das 

atividades. Os educandos leem as obras em casa e fazem anotações. O professor 

explica brevemente sobre o funcionamento dos grupos e sobre a leitura. Os 

discentes discutem sobre as obras com base nas anotações que fizeram e registram 

o que foi falado. Na aula seguinte, esses registros são retomados. 

Cosson (2014) enfatiza que caso os educandos não estejam familiarizados 

com essa metodologia, cabe ao docente explicar como ela funciona. Isso pode ser 

feito através de vídeos ou de um treinamento a partir de um texto curto, por exemplo. 

Agora que as propostas metodológicas foram abordadas para que haja um estímulo 

pelo interesse por literatura nos alunos do Ensino Médio, é papel do professor 

colocá-las em prática e promover o letramento literário.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A presente pesquisa mostrou-se relevante, porque serve como um 

instrumento para a formação de alunos leitores de literatura, por abordar as práticas 

metodológicas para que este trabalho ocorra no Ensino Médio de forma que o 

ensino-aprendizagem seja prazeroso tanto para o professor quanto para os 

educandos, fugindo de um modelo tradicional e maçante. 

Para que o problema de pesquisa fosse solucionado, criou-se o objetivo geral 

que era “apontar os caminhos para que o ensino de literatura fosse mais fluido e 

interessante para os alunos do nível médio”. Este objetivo foi alcançado ao passo 

que três específicos foram formulados, estudados e atingidos. 

Tornou-se necessário, então, discutir sobre o que é ler, além dos conceitos de 

literatura, letramento e letramento literário para assim abordar as previsões para o 

ensino de literatura. Tal objetivo foi concretizado ao serem discutidos alguns autores, 

além de citados os documentos curriculares. 

Logo após, pensou-se a necessidade de relacionar o professor como 

mediador no processo ensino-aprendizagem para que fosse entendida a função do 

educador como provedor do letramento literário. O objetivo foi cumprido ao apontar o 

professor como uma ponte entre os conhecimentos e o educando, explicando que se 

deve respeitar as bagagens de conhecimentos trazidas pelos alunos e apresentar a 

estes obras literárias que dialoguem com os seus gostos e experiências, evitando 

um caráter tradicional e autoritário de ensino em que o professor é visto como o 

detentor de todo o saber e o aluno como mero depósito de informações. 

E por último, viu-se a importância de abordar as práticas metodológicas para 

estimular nos educandos o interesse por literatura. Objetivo concluído, pois algumas 

estratégias como rodas de leitura, interferência crítica e realização de registros foram 

apresentadas, a fim de tornarem as aulas de literatura mais dinâmicas, despertando 

no aluno o gosto pela disciplina e pela leitura literária, para que pensem o mundo e 

busquem por melhorias, tonando-se sujeitos críticos e engajados. 
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