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Resumo:  

Este trabalho apresenta parte dos resultados de uma pesquisa sobre a escolarização da 

literatura nas escolas de Ensino Médio do município de Xinguara no estado do Pará. A 

abordagem metodológica utilizada, o estudo de caso, permitiu que se utilizasse uma 

variedade de instrumentos metodológicos, técnicas e procedimentos, típicos de estudos 

qualitativos, entre eles a entrevistas e a análise do material didático. Neste recorte, 

buscou-se verificar se nas escolas pesquisadas é desenvolvido algum projeto que 

estimule a leitura de obras literárias e, por extensão, que vise à formação de leitores 

literários. Investigou-se também quais critérios são adotados para a escolha das obras a 

serem lidas pelos alunos e como são feitas as avaliações a respeito dessas leituras. A 

partir da análise dos dados, constatou-se que os PPP das escolas pesquisadas não 

contêm projetos de incentivo a leitura e a formação do leitor de literatura e que a 

principal influência na escolha dos conteúdos e das leituras literárias são os processos 

seletivos, destinados ao ingresso nas universidades do estado.  
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Introdução 

 

 As pesquisas realizadas a respeito do ensino de literatura são empreendidas por 

meio de inúmeros vieses, mas todas elas e todos os grandes autores que tratam a 

respeito deste assunto defendem o contato direto com o livro como meio mais eficaz 

para a formação de alunos leitores.  Rouxel (2013), por exemplo, afirma que certas 

obras clássicas sobrevivem por causa das leituras que provocam reações entusiasmadas 

e que, necessariamente, transformam jovens leitores. Defende também que a leitura dos 

clássicos pode provocar a reação sensível que assinala a apropriação da obra pelo aluno. 

Todavia, a autora, alerta: 

 

[...] para que ocorram esses fenômenos, é preciso que os alunos tenham 

acesso às obras integrais. É ilusório esperar viver essa experiência na escola a 

partir unicamente da leitura de um fragmento. É por isso que a atividade de 

leitura em sala de aula em geral é frustrante quando feita a partir de trechos 

selecionados. Ao lado do tempo de estudo, a leitura integral efetuada na 
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esfera privada é a única capaz de modificar a relação dos alunos de ensino 

médio com o texto (ROUXEL, 2013, p. 28). 

 

 A proposta de centralização do ensino de literatura nas obras literárias é 

reiterada pelas OCEM, quando elas propõem que o estudo das condições de produção 

(contexto histórico-social e cultural em que a obra foi produzida, ou as particularidades 

de quem a produziu) fique subordinado a apreensão do discurso literário. Essa proposta 

toma, portanto, o caminho inverso ao que tradicionalmente tem sido adotado neste 

campo de estudos. Dessa forma anunciam as OCEM: 

  

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

literária, e considerando a história da Literatura uma espécie de 

aprofundamento do estudo literário, devendo, pois, ficar reservado para a 

última etapa do ensino médio ou para os que pretendem continuar os estudos 

especializados (BRASIL, 2006, p. 77). 

 

 Para se efetivar esse ensino – que prioriza o contado direto com as obras 

literárias – é necessário, segundo esse documento, considerar alguns aspectos como a 

questão do tempo escolar. Ele requer uma organização sistemática (elaboração de um 

projeto pedagógico para os três anos do ensino médio); dos gêneros e dos autores que 

serão lidos pelos alunos (organizados em uma sequência lógica, não necessariamente 

cronológica) com uma margem para leituras não planejadas que considerem os 

interesses dos alunos.  

Além disso, deve-se considerar a utilização do livro didático, o seu modo de 

organização, mesmo o trabalho do professor não devendo ficar limitado a ele. É 

desejável também que a seleção das obras literárias para leitura, em sala e fora dela, seja 

fruto de um trabalho em equipe, de forma que constitua em uma escolha coletiva do 

grupo de professores. As OCEM sugerem ainda duas questões a serem consideradas no 

processo de escolha das obras integrais para as três séries: 

 

 Quais são as obras e os autores que devem fazer parte o “acervo básico”, 

aqui entendido como livros que serão lidos integralmente durante os três 

anos do ensino médio? (seleção que pode ser reavaliada periodicamente – 

talvez de três em três anos –, desde que não comprometa o fluxo proposto 

inicialmente aos alunos). 

 Que projetos desenvolver com vistas a possibilitar que os alunos leiam 

outros livros além das indicações do “acervo básico”? (nessa vertente de 

discussões, inclui-se a possibilidade de realização de projetos 

interdisciplinares, que levem à reflexão sobre os gêneros literários e outros 

gêneros, sobre a linguagem literária e as outras linguagens, entre outras 

relações possíveis) (BRASIL, 2006, p. 73). 
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 Considerando o exposto, buscou-se verificar se nas escolas pesquisadas é 

desenvolvido algum projeto que estimule a leitura de obras literárias e, por extensão, 

que vise à formação de leitores literários. Investigaram-se também quais critérios são 

adotados para a escolha das obras a serem lidas pelos alunos e como são feitas as 

avaliações a respeito dessas leituras.        

 

1 Projeto para formação do leitor de literatura 

 

Durante pesquisa realizada nas escolas estaduais de ensino médio do município 

de Xinguara, estado do Pará, verificou-se que nos PPPs das escolas não constava 

nenhuma menção ao desenvolvimento de projetos específicos na área de leitura ou 

literatura. Dessa forma, buscou-se verificar se os professores, durante as aulas de 

literatura, desenvolviam projetos que estimulassem a leitura de obras literárias. A 

respeito desses projetos, as respostas dos professores
1
 foram divergentes, dois 

afirmaram que não são feitos projetos ou trabalhos para a formação de leitores e quatro 

afirmaram que são. 

Os docentes – que afirmaram que estes projetos não são desenvolvidos – 

enfatizaram as dificuldades de infraestrutura, do pouco tempo das aulas e da falta de 

gosto pela leitura por parte do aluno: 

 

Não nessa ideia de formação de leitores não tanto na verdade quase que a 

leitura tem que ser meio que obrigada a eles pra lerem se não eles não leem, 

mas a gente tenta conscientizar da importância tenta fazer com que eles não 

leiam somente com pela mera obrigação, mas que entenda que é importante 

pro que vai tirar aprendizado dali vai contribuir pra formação deles. 

(Entrevista realizada com P3 em 18 de março de 2014). 

 

Ao afirmar que não são desenvolvidos projetos ou trabalhos específicos para a 

formação de leitores, P3 comenta que, embora os alunos façam as leituras “meio que 

forçados”, tenta conscientizá-los de sua importância. Durante as entrevistas, dois 

docentes consideraram que a conscientização sobre a sua importância e o estimulo à 

leitura das obras poderiam se enquadrar como trabalhos de formação de leitores 

literários: 

  

                                                             
1
 Foram entrevistados seis professores de língua portuguesa (nomeados de P1, P2, P3, P4, P5 e P6), dois 

coordenadores pedagógicos (C1 e C2) e  dois gestores escolares (D1 e D2). 

 



4 

 

Acredito que sim. Levando pros alunos diferentes tipos de texto buscando 

estimulá-los a ler a mostrar o encantamento pela leitura de textos literários 

(Entrevista realizada com P4 em 31 de março de 2014). 

 

No início quando nós estudamos literatura nós trabalhamos essas partes assim 

é por exemplo partes é conteúdos ou textos que despertem o interesse do 

aluno pra leitura durante todo o processo de ensino sempre eu mostro o a 

importância que tem a leitura o conhecimento da leitura na literatura o que 

vai por exemplo o que eles vão ganhar com a leitura sempre eu tento 

despertar esse interesse deles também por eu gostar tanto da literatura eu 

passo pra eles aquela aquele prazer em ler tanto que eu não as vezes eu não 

atinjo a turma toda mas alguns alunos eles eu percebo que lhe foi despertado 

o interesse deles que eles leem outras outros livros fora as obras literárias eles 

comentam comigo (Entrevista realizada com P5 em 25 de março de 2014). 

 

 Percebe-se na fala dos professores que há a tentativa de despertar no aluno a 

ideia de pensar a leitura como prazer/encantamento, como fruto final do ato de ler. Para 

realizar um trabalho de formação de leitores, P6 informou que, com textos literários 

mais antigos, faz um trabalho com fragmentos da obra tentando minimizar as diferenças 

de vocabulário e enfatizando o contexto histórico de produção: 

 

Sim além do trabalho com o vocabulário que o aluno tem que perceber dessa 

diferença de época né já quando você trabalha na literatura do século 

dezesseis com a literatura do século vinte então gosto de ta mostrando esse 

diferencial e trabalhando nessa parte com fragmentos de obras para comparar 

isso gosto de ta é enfocando também a ideia do contexto histórico pra esse 

aluno perceber que esse livro foi influenciado pelo contexto histórico pelo 

que esse autor tava passando qual era o contexto histórico e além disso é 

tentar né são tentativas de incentivo a leitura (Entrevista realizada com P6 em 

08 de abril de 2014). 

 

 Ao tratar das narrativas infantis nos livros didáticos, Magda Soares (2011, p. 31) 

comenta sobre a estratégia de leitura de fragmentos das obras literárias:  

 

Torna-se, assim, difícil retirar, de uma narrativa, um fragmento que conserve, 

em si, todos os ciclos de uma narrativa; a consequência dessa dificuldade é 

que os fragmentos de narrativas apresentados nos livros didáticos são quase 

sempre pseudotextos, em que um ou alguns ciclos da sequência narrativa são 

apresentados, faltando aqueles que os precedem ou os seguem.  

 

 Portanto, o trabalho que P6 afirma desenvolver para formar leitores é 

questionável por ser desenvolvido por meio de fragmentos de textos que não são 

capazes de provocar no aluno as mesmas sensações que o contato direto com as obras.  

Essa necessidade é percebida por P1 que, embora não consiga atender a todos os alunos, 
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declara em seu depoimento incentivar a leitura literária através do empréstimo de seus 

próprios exemplares de livros aos alunos que não queriam ficar apenas com a leitura dos 

fragmentos apresentados pelo livro didático: 

 

É inclusive essa semana eu trouxe até alguns livros emprestei [...] algumas 

meninas que queriam ler é uma era Dom Casmurro a outra queria ler O 

Cortiço mas não queriam o livro do aluno até é de admirar porque o do aluno 

é muito resumido, eu trouxe ainda pedi para que elas não esquecessem de me 

devolver porque tem esse problema aí tem porque não são todos os alunos 

também que gostam então aqueles gostam a gente incentiva faz o possível às 

vezes até como eu fiz essa semana até empresta ô eu esqueci a menina me 

pediu até aquela coleção emprestada do segundo ano porque interessou muito 

na parte de literatura levou a Carla levou e reproduziu tudo porque é a parte 

de literatura a gente pensa que tem aluno que não quer mas tem uns que dão 

gosto, não é não são todos mas uma boa parte (Entrevista realizada com P1 

em 18 de maço de 2014). 

 

 Pelas respostas dos professores e análise dos PPPs das unidades de ensino, 

infere-se que não há projetos articulados entre os professores de língua portuguesa que 

visem à formação de leitores literários. Durante a pesquisa e as entrevistas constatou-se 

que os professores realizam a cobrança de leituras obrigatórias, principalmente, na 

segunda e terceiras séries. Há também estímulos através de ações individuais de alguns 

docentes, que aproveitam o entusiasmo de parte dos alunos para incentivar a leitura de 

algumas obras. 

 

2 Espaço para leitura por prazer 

 

Magda Soares (2011, p. 20), refletindo sobre a escolarização da literatura 

infantil, lembra que “não há como ter escola sem ter escolarização de conhecimento, 

saberes, arte [...]”. Como qualquer outro conhecimento, a literatura passa por esse 

processo de transformação em conteúdo escolar.  

Tecendo algumas considerações sobre a leitura, Irandé Antunes (2003, p. 77) 

esclarece que existem vários aspectos a serem considerados durante o ato de ler. Entre 

eles está a variação dos objetivos pretendidos: “A leitura envolve diferentes processos e 

estratégias de realização na dependência de diferentes condições do texto lido e das 

funções pretendidas com a leitura”. Portanto, deve-se observar que a leitura literária, 

realizada na escola, tem objetivos diferentes de leituras realizadas fora desse ambiente. 
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Considerando a relevância de se propiciar estes momentos, questionou-se aos 

professores – durante as entrevistas – se durante aulas de literatura é reservado algum 

tempo para a realização de leituras literárias apenas por prazer. A esse respeito dois 

docentes informaram que não têm tempo suficiente e um relatou não ter espaço 

adequado para concretização desse tipo de atividade: “Não porque não tem o espaço não 

é não tem um espaço adequado porque o espaço que tem é a sala de aula superlotada” 

(Entrevista realizada com P1 em 18 de março de 2014); “Não por falta de tempo mesmo 

são aulas bem curtinhas e são poucas também (Entrevista realizada com P2 em 20 de 

março de 2014); “Não dá tempo as aulas são de trinta e cinco minutos agora
2
” 

(Entrevista realizada com P3 em 18 de março de 2014). 

A colaboradora P5, ao responder ao mesmo questionamento, contou que, com os 

alunos do turno matutino, há a possibilidade de ir para outro ambiente fora da sala de 

aula. No entanto, relatou também que utiliza esse momento para as apresentações sobre 

as leituras realizadas e não propriamente para leituras: “eu geralmente na parte da 

manhã eu retiro eles da sala e levo eles para um local que eles gostem de ficar eles 

gostam no pátio aí eles fazem uma roda e cada um começa a sua apresentação 

(Entrevista realizada em 25 de março de 2014). 

Apenas um docente que colaborou com essa pesquisa informou que destinava 

momentos para realizar atividade de leituras por prazer: 

 

Sim por que eu acredito que o encantamento ele só vai gostar de ler a partir 

do momento que ele vê não como uma obrigação embora nós sejamos vamos 

dizer assim é seria o termo obrigados mas levados a trabalhar leituras 

obrigatórias também mas além da leituras obrigatórias eu procuro trabalhar 

outras leituras que trazem esse encantamento ler apenas por prazer não ler 

por obrigação (Entrevista realizada com P4 em 31 de março de 2014). 

 

Para se realizar um trabalho que leve à formação de um aluno leitor de literatura, 

é necessário um planejamento sistemático que em momentos definidos, exija a leitura 

de certas obras. Entretanto é necessário também que esse planejamento reserve espaço 

para leituras sem cobranças avaliativas. É preciso deixar claro, no entanto, que não 

significa que a literatura não será escolarizada. Mesmo não sendo obrigatória ou sendo 

objeto de avaliação, a leitura literária pode passar por outros lugares do processo de 

                                                             
2
 O informante P3 refere-se ao horário de aula do turno noturno, em que houve uma redução 

do horário de aula regular pela necessidade de acrescentar mais uma aula. Dessa forma, 
nesse horário, são ministradas diariamente seis aulas em cada turma.  
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escolarização, como por exemplo, o debate, a discussão de aspectos relevantes, que 

interessem aos alunos, a interpretação do texto, entre outros. 

  

3.  Que obras são escolhidas, por quê?  

 

Uma das tarefas mais importantes no processo de mediação do professor de 

literatura talvez seja a de escolha das leituras literárias a serem realizadas por seus 

alunos, uma vez que essas leituras são determinantes para a formação de sujeitos 

leitores. No entanto, essas escolhas não recaem apenas nas mãos dos professores como 

afirmam as OCEM. Elas “ligam-se não só às preferências pessoais, mas a exigências 

curriculares dos projetos pedagógicos da escola” (BRASIL, 2006, p. 72). Como já 

verificado, no item 2.1.1.1, os PPPs das escolas estaduais de Xinguara, aos quais se teve 

acesso, não trazem nenhuma orientação a respeito do ensino de literatura para esta etapa 

da educação básica.    

As escolhas realizadas pelos professores e pelos alunos são influenciadas por 

outros aspectos como os livros didáticos, as listas de vestibular, os livros disponíveis na 

biblioteca escolar. Ademais também podem sofrer as influências externas à escola tais 

como o cinema, game, internet, mercado editorial etc.  

As OCEM orientam que os professores devem considerar três aspectos em suas 

escolhas: o dos tempos escolares, o dos gêneros e dos autores que serão lidos pelos 

alunos. Considerando esses aspectos, os professores devem montar uma lista básica de 

leituras que deverá ser lida pelo aluno no decorrer dos três anos escolares, garantindo, 

assim, uma sequência lógica (não necessariamente cronológica, como lembra o próprio 

documento). Além disso, deve ser garantido também tempo para leituras não previstas 

até mesmo “anárquicas” (BRASIL, 2006). 

Duas questões são elencadas pelas OCEM para orientarem o processo de escolha 

das leituras: que autores e obras devem estar presentes na relação de leitura básica? E 

que projetos devem ser desenvolvidos, visando a leitura de outras obras? (BRASIL, 

2006). 

Assim como o documento oficial, Roxel (2013) também levanta algumas 

reflexões relevantes que podem orientar os professores nas escolhas das leituras. Para a 

autora é importante confrontar os alunos com a diversidade do literário, pois o 

conhecimento afina os julgamentos de gosto: diversidade de gêneros, diversidade 

histórica, diversidade geográfica. É importante também propor obras que extrairão dos 
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alunos um ganho ético e estético, obras cujo conteúdo existencial possa deixar marcas. 

Além disso, convém observar o grau de dificuldade da obra proposta, segundo a 

modalidade de leitura (autônoma ou em classe). 

Durante entrevista com os professores, questionou-se quais critérios eram 

considerados por eles nas escolhas das leituras literárias a serem realizadas por seus 

alunos. Todos apontaram a presença dos processos seletivos como um dos critérios. A 

seguir transcreve-se dois exemplos:  

 

É os critérios são esses os que os livros que contribuem mais para o aluno 

entender melhor aquela tendência literária a gente tá vendo e tudo mesmo que 

não seja pedido nos vestibulares regionais é a gente escolhe algum que seja 

de fundamental importância pra o conhecimento da tendência literária e pro 

conhecimento literário do aluno também (Entrevista realizada com P3 em 18 

de março de 2014). 

 

Têm leituras que já vêm apontadas pelo processo seletivo e outras é o 

professor que escolhe de acordo com o período que é trabalhado as obras que 

são trabalhadas naquela época (Entrevista realizada com P5 em 25 de março 

de 2014). 

 

Pelas respostas transcritas não restam dúvidas de que a prioridade dos 

professores são as seleções para ingresso no curso superior, uma vez que esse aspecto 

foi citado por quase todos os docentes entrevistados. A preocupação em escolher 

leituras que melhor representem os períodos literários que estão sendo estudados 

também foi citada por dois docentes (P3 e P5). Apenas o colaborador P4 afirmou que 

além do vestibular também são consideradas as necessidades do aluno. No entanto não 

elencou ou exemplificou quais necessidades são elas. 

 A preocupação com os processos seletivos também fica visível quando se 

comparam as leituras escolhidas pelos professores no planejamento do ensino e os 

programas de vestibulares. Isso pode ser visto no Quadro 02 – no item 2.1.1.2, p. 76 – 

que elenca os conteúdos de literatura da primeira série em comparação com o conteúdo 

da mesma área da primeira etapa dos processos seletivos da UEPA
3
. Nesta tabela pode-

se observar que são elencados nas duas lista os mesmos autores e, inclusive, os mesmos 

textos e poemas de cada autor. 

                                                             
3
 As outras instituições públicas de nível superior do Estado do Pará – UFPA e UNIFESSPA – 

adotaram o Enem como única etapa do processo de seleção para ingresso em seus cursos. 
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 Para verificar se o mesmo acontecia com as outras séries, sistematizou-se a 

tabela que segue com os conteúdos da terceira série comparados com o programa da 

terceira etapa do vestibular da UEPA: 

 

Quadro 03 – Comparação entre conteúdos de literatura da 3ª série do planejamento de ensino das escolas 

estaduais de Xinguara e o programa da 3ª etapa dos processos seletivos da UEPA. 

Conteúdos de literatura  

Planejamento das escolas estaduais de 

Xinguara – 3ª série 

PROSEL/PRISE – 3ª etapa 

I – Bimestre: 

 Simbolismo; 

 Leitura dos poemas de Camilo Pessanha; 

 O Pré-modernismo no Brasil; 

II- Bimestre: 

 As Vanguardas Europeias; 

 III- Bimestre: 

 Modernismo em Portugal; 

 Leitura da obra A viagem do Elefante, 

de José Saramago.  

 A primeira fase do Modernismo no 

Brasil: Prosa e poesia; 

IV- Bimestre: 

 A segunda fase do Modernismo no 

Brasil: Prosa e poesia; 

 A prosa brasileira depois de 1945; 

 Leitura da obra completa A Legião 

Estrangeira, de Clarice Lispector  

 Leitura da obra Primeira Manhã, de 

Dalcídio Jurandir.  

 Leitura de poemas de Max Martins 

 

                                           (Fonte: DLP, 2014). 

Simbolismo  

1.1. Leitura de poemas Camilo Pessanha  

2. Modernismo  

2.1. Leitura da obra completa A Legião 

Estrangeira, de Clarice Lispector  

2.2. Leitura da obra Primeira Manhã, de 

Dalcídio Jurandir.  

2.3. Leitura da obra A viagem do Elefante, de 

José  

Saramago.  

2.4. Leitura de poemas de Max Martins  

 
(Fonte: UEPA, 2014). 

 

 

Verifica-se que as leituras e autores – que aparecem no conteúdo  quase sempre 

correspondem às mesmas leituras e autores dos programas de processos seletivos da 

UEPA.  As escolhas de leituras feitas pelos professores, que estão fora da lista dos 

vestibulares, como é indicado na fala transcrita de P3, P4 e P5, não são elencadas no 

planejamento de ensino.  

Diante do quadro apresentado é preciso pensar na reflexão de Ligia Cademartori 

(2012, p. 80) ao comentar sobre a diversidade de leituras que são solicitadas nos 

programas de vestibulares: 

 

[...] o perfil do público que lerá as obras indicadas é levado em conta, como 

fator decisivo de recepção ou este é um aspecto desconsiderado, cabendo aos 

estudantes – em teoria, e só em teoria – alçarem-se à altura das obras, e não 

serem adequadas a eles? As listas parecem responder que o universo de 

referência existencial e intelectual dos jovens não é relevante. 
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Ressalta-se que essas escolhas, baseadas nos processos seletivos, atendem a 

muitos dos critérios apontados como: variedade de gêneros textuais, ganho simultâneo 

ético e estético, diversidade histórica, diversidade geográfica. Entretanto, acabam 

centrando em torno das leituras canônicas ou que se destacam nos meios intelectuais e 

acadêmicos, dessa forma, não chegam a apontar escolhas de leituras dos adolescentes 

que devem ser consideradas, como orientam as OCEM: 

                         

As escolhas anárquicas dos adolescentes fora da escola, além de permitir 

essa formação do gosto, levam a um conhecimento dos gêneros literários que 

deve ser considerado como base para a didática da literatura na escola e pode 

contribuir para o planejamento de atividades de reorientação de leitura [...] 

(BRASIL, 2006, p. 71. Grifo do autor). 

 

Ademais, é necessário discutir sobre a importância da disponibilidade de uma 

variedade de obras para que os alunos tenham contato durante sua permanência na 

escola. Uma vez que cada leitor poderá se sensibilizar e se encantar pela leitura literária 

a partir de textos diferentes. São muitos os depoimentos de leitores que se encantam 

com leituras que, aparentemente, não estariam destinadas a eles, como o exemplo do 

escritor Luiz Ruffato (2008, apud CADEMARTORI, 2012, p. 59) que aos doze anos de 

idade, no interior de Minas Gerais, recorda ter lido em “dois ou três dias de profunda 

excitação”, uma obra do escritor Anatoly Kuznetzov. Sobre esse depoimento 

Cademartori (2012, p. 60) reflete: 

 

Que autor uma rapazinho mineiro de 12 anos deve ler para conseguir se 

identificar com o universo representado? Alguém responderia ‘um escritor 

ucraniano que narre o drama das famílias judias na Segunda Guerra’? 

Certamente, não. Então o que terá feito o menino de Cataguases se identificar 

com a solidão, a angústia e o senso de sobrevivência de personagens em tudo 

tão diferentes dele? Ora, o texto. O que pode provocar a adesão e o despertar 

dos sentidos múltiplos é a força textual, a sedução do relato, a literatura, 

enfim, esse mundo interior muito maior que o nosso bairro. 

 

Tal reflexão reforça não só a importância da presença da diversidade de obras 

nas seleções de leituras a serem realizadas pelos alunos, como também a necessidade de 

essas leituras serem realizadas na íntegra, como já mencionado. A esse respeito cabe, 

ainda, registrar o relato de alguns professores sobre a dificuldade de acesso dos alunos a 

obras literárias. Mesmo àquelas leituras obrigatórias, que são requeridas pelos 

professores ou por processos seletivos de acesso a um IES.  
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As dificuldades enfrentadas pelos professores a respeito do acesso do aluno as 

obras solicitas foram reiteradas em diversas conversas informais com outros professores 

e alunos. No município de Xinguara há uma biblioteca municipal, que possui acervo 

pequeno e defasado, e as bibliotecas das escolas, que funcionam precariamente
4
. Além 

disso, também não existem livrarias no município, o único local onde é possível adquirir 

obras literárias é em sessões – com pouca diversidade e quantidade de exemplares – de 

algumas papelarias e de uma rede de farmácia.  

 

Considerações finais 

 

Nos documentos oficiais que norteiam o ensino escolar brasileiro orientam para 

um trabalho interdisciplinar que privilegie a adoção de temas estruturadores. Uma 

abordagem dos textos literários a partir deste viés de ensino proporciona ao aluno uma 

visão mais ampla e significativa dos objetos estudados. Nos dados apresentados, 

apontou-se, através das falas dos professores-sujeitos, que, na prática o ensino de 

literatura desenvolvido nas escolas pesquisadas está longe de ser a expressão de tal 

orientação. 

Apesar do grande tempo dispensado à literatura, verificou-se também que seu 

ensino ainda destina-se a um fim prático: a aprovação nos processos seletivos. No 

decorrer do segundo capítulo – quando se tratou do planejamento escolar – e do terceiro 

– quando se discutiu a escolha das leituras literárias – foram apresentados dados que 

demonstram que todo ensino de literatura é pautado nos processos seletivos, sobretudo 

os estaduais do Pará. Talvez seja essa uma das razões, dentre outras já apontadas, que 

impossibilite a presença de projetos voltados para a formação de leitores literários e de 

espaços para leitura que objetivem unicamente o prazer estético. Durante toda a 

pesquisa, apenas um docente afirmou dispensar em suas aulas tempo para essa prática 

de leitura. 

 

 

 

 

 

 

                                                             
4
 A discussão sobre as bibliotecas das escolas pesquisadas será aprofundada no item 3.4. 
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