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―Grandes são os desertos, e tudo é deserto. 
Não são algumas toneladas de pedras ou tijolos ao alto 
Que disfarçam o solo, o tal solo que é tudo. 
Grandes são os desertos e as almas desertas e grandes –                                   
Desertas porque não passa por elas senão elas mesmas, 
Grandes porque de ali se vê tudo, e tudo morreu.‖ 

Álvaro de Campos 
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RESUMO 
 
 
 
 
Os desafios que circundam a educação nacional são incontáveis, principalmente se 
considerarmos as muitas áreas do conhecimento com as quais se estrutura o currículo das 
escolas brasileiras. Por todos os lados, docentes e discentes estão imersos em orientações 
variadas e muitas vezes contraditórias para a construção de conhecimentos múltiplos. O 
resultado desta dinâmica é um processo educacional paradoxal em sua essência e com índices 
de aproveitamento para os estudos nem sempre positivos. As avaliações institucionais 
propostas anualmente acabam por ratificar esta realidade e por revelar o quanto as propostas 
metodológicas efetivadas nas salas de aula por todo o país estão distantes de promover os 
resultados de excelência tão almejados. Neste sentido, são iminentes discussões acadêmicas 
das quais possam emergir sugestões de trabalho metodológico que, distantes do ideal da 
resolução total de problemas, possam, ao contrário inspirar novas propostas para que a 
educação seja, efetivamente, forma de equalização das desigualdades sociais. Em consonância 
com esta perspectiva colaborativa, este estudo volta seu olhar para a problemática do ensino 
de literatura no Ensino Médio tendo, como principal objetivo a composição de uma sugestão 
de atividade para a fomentação da leitura literária e com vistas à formação do leitor crítico. 
Com o aporte teórico deste estudo, buscou-se mostrar que o trabalho com a literatura está 
intimamente ligado ao ensino de estratégias de leitura, pois, diferente das tradicionais aulas de 
Historiografia Literária, o que se deve propor aos alunos, nesta etapa final da educação básica, 
é um trabalho voltado à leitura, no qual o texto artístico é o alvo de apreciação – e não apenas 
o seu contexto, autor ou estética à qual se filia – e o leitor é, ainda, motivado a lançar mão de 
estratégias para sua compreensão. Além da teorização, esta pesquisa conta, ainda, com dados 
coletados em campo a partir da aplicação de questionários em uma escola pública do Vale do 
Paraíba. O entrelaçamento entre os aspectos teóricos e práticos que compõem este estudo 
culminam com a proposição de uma sequência didática para a leitura de um poema pessoano, 
na qual ganham destaque as possibilidades de promover o contato com o gênero literário, 
apontado como alvo de dificuldades de entendimento pelos sujeitos de pesquisa, ao mesmo 
tempo em que se promove a mobilização para o uso de estratégias de leitura por parte do 
aluno/leitor.  
 
Palavras-chave: Literatura, Leitura, Proposta Metodológica. 
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ABSTRACT 

 
 
The challenges surrounding the national education are countless, especially considering the 
many areas of knowledge with which the curriculum of Brazilian schools are structured. On 
all sides teachers and students are immersed in various orientations and often contradictory to 
the construction of multiple knowledge. The result of this dynamic is a paradoxical 
educational process in its essence and with indexes of improvement in studies not always 
positive. The institutional evaluations proposed each year end up ratifying this reality and 
revealing how the proposed methodological effect in classrooms across the country are  
distant from promoting the  excellence so desired. In this sense, academic discussions are 
imminent, which may arise suggestions of methodological work that far from the ideal of full 
resolution of problems, can, unlike, inspire news proposals so that the education is, 
effectively, an equalization of social inequalities. In harmony with this collaborative 
approach, this study focuses the problem of teaching Literature in high school and has as main 
goal the composition of a  suggestion of activity  to promote the literacy reading  and aimed 
at the formation of the critical reader with the  theoretical contributions of this  study, we 
sought to show that working with the literature is closely  linked to teaching reading strategies 
because, unlike  traditional Literary Historiography classes, what must be proposed to the 
students in this final  stage of basic education,  is a work aimed at the  reading  in which the 
artistic text is the  target of appreciation – and not just its context,  author or esthetic to which 
it is joined – and the  reader is still motivated to make use of strategies for  understanding. 
Besides theorizing, this research also counts with data collected in field from the application 
of questionnaires in a public school in Vale do Paraiba. The link between the theoretical and 
practical aspects that compose this study culminate with the proposition of a didactic 
sequence for reading a pessoano poem, in which possibilities are highlighted to promote 
contact with the literacy  genre, named  as the target of comprehension difficulties by the 
subjects of study while it promotes the mobilization for the use of reading strategic  by the 
leaner/ reader. 
 
Key-words: Literature, Reading, Methodological Proposal.  
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INTRODUÇÃO 

 

 

O presente estudo trata de aspectos relacionados à formação de leitores em nível 

de Ensino Médio (EM), focalizando as implicações teóricas e metodológicas que envolvem o 

trabalho com leitura nesta etapa da formação escolar. Conforme preveem os documentos 

destinados à orientação do ensino brasileiro, é nesta fase da escolaridade que os alunos devem 

consolidar suas habilidades de leitura, tornando-se proficientes na construção de sentidos de 

quaisquer textos com os quais tenham contato. Tal tarefa configura-se, para o professor de 

Língua Portuguesa (LP), como um trabalho árduo, porém altamente significativo já que 

permite a percepção do amadurecimento e desenvolvimento da capacidade leitora dos alunos. 

Soma-se às discussões desta pesquisa também a problemática do ensino de 

literatura, mais um dos desafios do professor de LP nas séries do Ensino Médio. Sabemos que 

o contato com o estudo sistemático de literatura ocorre apenas na última etapa da Educação 

Básica, pois mesmo que o aluno, durante o Ensino Fundamental, realize leituras de textos 

literários, ainda assim, pouco se faz para que ele reconheça suas características e 

possibilidades semânticas. Diante deste quadro, caberá ao professor do EM a tarefa da 

apresentação e consolidação dos saberes relativos à Literatura os quais estão, conforme se 

mostrará neste estudo, intimamente ligados à formação do leitor proficiente. 

Dessa maneira, pretendemos, como objetivo primordial desta pesquisa, apresentar 

uma discussão acerca da necessidade de uma metodologia para o ensino de literatura que 

favoreça o crescimento do aluno enquanto leitor crítico, especialmente do texto literário, 

muitas vezes resignado ao desinteresse e à dificuldade por falta de estratégias que permitam a 

apreensão de seu significado. 

À luz desta proposta primeira, definimos como objetivos específicos do presente 

estudo: 

1. Uma discussão teórica a respeito do estreito vínculo entre a literatura e a 

formação de leitores proficientes;  

2. A verificação em campo das concepções que os alunos, já na terceira série 

do EM, têm sobre a literatura; 

3. A constatação igualmente em campo das estratégias de leitura utilizadas 

pelos alunos para análise de algumas questões de literatura, retiradas das 

provas do Enem e do Saresp; 
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4. A proposição de uma sequência didática a ser utilizada com turmas em 

nível de terceira série do Ensino Médio;  

O aparato teórico a que se recorreu neste estudo parte das considerações 

bakhtinianas sobre a linguagem como meio de comunicação, sendo, portanto, compreendida à 

luz do contexto social em que se insere e a partir das relações dialógicas as quais se instauram 

entre os interlocutores. Dentre as várias manifestações da linguagem, esta pesquisa volta seu 

olhar ao texto literário cujos estudos, nos termos bakhtinianos, demandam elucidação dos 

aspectos contextuais mas também a efetiva participação do outro na construção de sentidos.  

Em sintonia com estas considerações sobre o estudo do texto literário, está a teoria 

vygotskyana para as relações entre arte e educação, demonstrando que o estudo de arte na 

escola não se limita ao deleite, aprendizado ou moralização, ele é, ao contrário, forma da 

inserção do indivíduo no universo cultural, de tal modo que lhe seja propiciado a reelaboração 

de sua realidade.  

Unem-se, a estes postulados teóricos, os estudos acerca da leitura compreendida 

como processo cognitivo, cujo desenvolvimento por estratégias deve ser apreendido pelo 

indivíduo ao longo da sua escolaridade. A problemática do desenvolvimento dessas 

estratégias para formação do leitor proficiente relaciona-se, nesta pesquisa, à sistemática do 

aprendizado de literatura, no EM, demonstrando que, também a leitura e a compreensão do 

texto literário só se efetivam por meio de uma organização didática em que seja permitido ao 

aluno/leitor conhecer aspectos micro e macrotextuais, relacioná-los aos seus conhecimentos 

prévios para, então, posicionar-se criticamente colaborando para a estruturação de significado 

do texto lido.   

Esta pesquisa encontra-se também em consonância com os Parâmetros 

Curriculares Nacionais do Ensino Médio (PCNEM) (BRASIL, 2000), bem como com a 

versão atualizada deste documento, o PCN+ (BRASIL, 2006), e, ainda, com as Orientações 

Curriculares para o Ensino Médio os quais preconizam, num olhar abrangente, a necessidade 

de se introduzir o estudo do texto literário a partir da compreensão de sua materialidade e 

sentidos, que precisam ser explorados em sala de aula a partir da participação ativa do leitor. 

Assim, o trabalho didático com os gêneros literários atende ao intuito de formação de um 

leitor crítico, permitindo que ele perceba a multiplicidade de recursos e usos da linguagem.  

A metodologia utilizada para elaboração desta pesquisa orienta-se pelas 

indicações para os estudos em Linguística Aplicada referentes ao processo de ensino de 

línguas, segundo a qual o professor reflete sobre sua prática promovendo um estudo 

sistemático e tornando-se pesquisador da sua própria realidade. 
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Especificamente, as perguntas de pesquisa que orientam este trabalho são: 

1) Que relações  podemos estabelecer entre o ensino de literatura e de 

leitura para a proposição de uma sequência didática que favoreça os 

objetivos de compreensão e leitura literária? 

2) Que concepções o aluno da terceira série do EM tem sobre 

literatura e textos literários? 

3) Como o aluno utiliza as estratégias de leitura? 

Tais indagações, nesta discussão, voltam-se para os motivos que circundam a 

ineficácia da leitura em sala de aula, já que as dificuldades de adentrar os limites semânticos 

dos textos tornam-se algo cada vez mais frequentes entre os nossos alunos. O desempenho 

escolar em avaliações institucionais, às quais periodicamente os alunos brasileiros são 

submetidos, mostra certa instabilidade nos resultados, corroborando aquilo que a realidade das 

salas de aula brasileiras já confirmou como precário: o ato de ler atribuindo sentido ao texto. 

A situação agrava-se ainda mais quando o que o aluno tem em mãos é um texto 

literário, o qual parece – no imaginário de boa parte deles – como algo indecifrável ou como 

mera diversão. Esta representação sobre a literatura é algo que também demanda esforços no 

sentido de mostrar que o texto artístico, além de representar um bem simbólico daquilo que a 

humanidade desenvolveu ao longo dos séculos, também é forma de humanização e de resgate 

de valores e sentimentos, dos quais a sociedade da tecnologia e da informação acelerada está 

cada vez mais carente. 

 No capítulo 1 deste estudo, destinado à discussão teórica, busca-se, à luz dos 

conceitos bakhtinianos sobre linguagem e estudos literários e a partir da concepção 

vygotskyana sobre educação estética, demonstrar a necessidade de se introduzir, em sala de 

aula, práticas de leitura dos gêneros literários, com as quais se valorize o papel do leitor na 

edificação dos sentidos do texto e, em tempo, permita ao aluno tomar contato com o universo 

artístico, humanizador por excelência. 

No capítulo 2, igualmente de cunho teórico, são elucidadas questões relativas ao 

processo cognitivo de leitura e ao trabalho metodológico com estratégias, aspectos estes que 

devem correlacionar-se ao ensino de literatura no EM para que se promova a formação de um 

leitor proficiente. Para tanto, recorreu-se ao aparato teórico e às indicações de documentos 

oficiais que apresentam o ensino de leitura a partir do desenvolvimento de estratégias, com as 

quais as habilidades leitoras são incorporadas pelos alunos como ferramenta para 

compreensão de textos. Demonstrou-se, ainda, a necessidade de estruturar o ensino de 
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literatura como mais uma prática de leitura na qual o aluno tem papel primordial para 

construção de sentido do texto artístico.  

No capítulo 3, é realizada a apresentação do percurso metodológico que definiu 

esta pesquisa, salientando, nesta seção, os princípios dos estudos realizados como pesquisa 

em Linguística Aplicada, cujo foco está na linguagem e sua utilização; as caracterizações do 

espaço escolar, onde este estudo se deu, e dos sujeitos envolvidos na pesquisa; além da 

descrição dos instrumentos utilizados para coleta dos dados e dos objetivos de suas aplicações 

junto à população pesquisada. 

No capítulo 4, são apresentados e discutidos os dados resultantes dos 

questionários aplicados, de modo a estabelecer um diálogo entre os índices quantitativos e 

qualitativos das respostas dadas aos instrumentos de pesquisa e os apontamentos teóricos 

apresentados nos capítulos 1 e 2.  

No capítulo 5, apresenta-se uma proposta didática construída a partir das 

indicações teóricas de Dolz e Schneuwly (2004), acerca da elaboração de Sequências 

Didáticas, bem como o postulado de Cosson (2006) a respeito da promoção do Letramento 

Literário, efetivado pelo estudo orientado de gêneros literários. A sugestão metodológica 

elaborada nesta seção tomou como objeto para leitura literária o poema Aniversário, do 

heterônimo pessoano Álvaro de Campos, e os poemas Soneto de Aniversário, de Vinícius de 

Moraes, e Meus oito anos, de Casimiro de Abreu.  

Como Considerações Finais, ressalta-se a perspectiva pedagógica deste estudo, 

estruturado com o objetivo da proposição de uma sugestão metodológica para o ensino de 

literatura. Para concretizar tal ensejo, conforme mostramos nesta seção, o aporte teórico sobre 

a linguagem, estudos literários e formação de leitor somado ao resultado das pesquisas em 

campo permitiram à pesquisadora a oportunidade de construir uma Sequência didática para o 

estudo do poema Aniversário, de Álvaro de Campos, com a qual se pode promover a leitura 

literária.  

Os anexos deste estudo constituem a apresentação dos instrumentos de coleta de 

dados, utilizados para a pesquisa em campo, bem como os poemas sugeridos para estudo na 

Sequência didática proposta.  

Esta pesquisa foi submetida à aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa da 

Universidade de Taubaté e foi aprovada, conforme o Protocolo 582/11, na data de 

09/12/2011. 
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CAPÍTULO 1 

 

 

 LINGUAGEM, ESTÉTICA E LEITURA: UM DIÁLOGO NECESSÁRIO 

 

 

1.1 A linguagem e o texto literário: concepções bakhtinianas 

 

Discutir o papel da linguagem na formação do indivíduo durante seu período de 

escolarização é algo desnecessário, tendo em vista que é somente por ela que se viabiliza o 

processo comunicativo e a interação imprescindíveis para a construção das relações que se 

concretizam diariamente nas salas de aula por todo o país.  

Ocorre que os processos de ordem diversa que constituem a linguagem nem 

sempre estão claramente elucidados para seus usuários o que torna complexa a compreensão 

do fenômeno linguístico e, muitas vezes, impede que ele se transcorra com exatidão. De 

acordo com Bakhtin (1995), é necessário que se perceba a gama de composições, as quais 

permeiam a língua, para se chegar a perceber de fato as manifestações da linguagem, pois as 

relações do meio e o contexto social são condições que interferem na construção do processo 

linguístico e, portanto, devem ser consideradas para sua compreensão.  

Em outras palavras, embora o uso da linguagem seja algo rotineiro, há 

implicações na sua elaboração que precisam ser reconhecidas para que a comunicação seja 

efetiva, portanto tal processo não pode ser reduzido apenas ao conceito de manifestação oral 

ou escrita, deve-se também levar em consideração aspectos externos que interferem 

diretamente na sua elaboração. Não se trata aqui de colocar a linguagem num patamar divinal, 

mas sim de reconhecer que sua análise tem implicaturas as quais vão além da mera 

decodificação, pois ―Qualquer que seja o aspecto da expressão-enunciação considerado, ele 

será determinado pelas condições reais da enunciação em questão, isto é, antes de tudo pela 

situação social mais imediata.‖ (BAKHTIN, 1995, p.112).  

Além do aspecto social que circunda a constituição da linguagem, a sua 

concepção como expressão comunicativa estrutura-se também por meio da noção bakhtiniana 

de que a língua é marcada pelo fenômeno da interação verbal entre indivíduos socialmente 

organizados, ou seja, constitui-se por meio de relação com o outro, que pode aparecer como  
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um interlocutor imediato no momento da comunicação ou como ―[...] representante médio do 

grupo social ao qual pertence o locutor.‖ (BAKHTIN, 1995, p. 112). 

De todo lado, percebe-se que o teórico russo compreende a linguagem por sua 

natureza dialógica, apontando a interação como sua realidade fundamental, já que há uma 

intrínseca relação com o meio em que se dá o ato comunicativo e também a pressuposição de 

um interlocutor, os quais interferem decisivamente na constituição linguística. 

A premissa da interação também se confirma para a comunicação escrita que, de 

alguma forma, estabelece relações dialógicas com o contexto em que se insere a obra 

impressa, já que as suas informações dialogam com aquelas que estão presentes no momento 

da escritura, bem com discursos anteriores ou futuros. No caso do texto literário, alvo de 

estudos nesta pesquisa, tal concepção ganha extrema importância, pois é preciso percebê-lo 

como fruto das relações contextuais no momento de sua criação, porém sua significação não 

se prende exclusivamente a isso, já que leituras posteriores, em épocas diferentes da criação, 

também têm contribuição na construção de seu significado. Desta forma, a obra literária, 

como ato de enunciação impressa, apresenta vozes distintas que permitem sua compreensão 

ativa por meio da percepção de suas relações dialógicas. 

Pelo exposto, nota-se que o estudo de quaisquer manifestações linguísticas esbarra 

na compreensão de sua natureza dialógica, sem o que não se pode chegar a sua compreensão, 

conceito este que se aplica à fala ou à escrita, já que em sua essência a linguagem é fruto da 

interação de processos internos e externos.  

Este pressuposto bakhtiniano sobre a linguagem é o que norteia os documentos 

oficiais da educação nacional os quais traduzem uma orientação metodológica para o 

professor de Língua Portuguesa preconizando a noção de que os estudos em sala de aula não 

devem repousar exclusivamente em sistematização de regras gramaticais, mas na concepção 

da língua como um organismo vivo, permeado por influências que definem sua significação. 

É o pensar sobre a língua como evento concreto, cuja compreensão pauta-se na reflexão sobre 

situação comunicativa e seus envolvidos e não apenas na rigidez de aspectos teóricos, o 

desafio latente para o professor de LP na atualidade. 

A carência de conhecimentos teóricos sobre a linguagem e seu funcionamento 

somada à precariedade de aspectos metodológicos para o ensino de língua podem ser fatores 

que expliquem a falta de sucesso dos alunos nas suas empreitadas diária e anual de estudos e 

em avaliações institucionais, criadas com o objetivo de mensurar o rendimento da educação 

no Brasil.  
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À frente das muitas turmas de alunos permeados por este contexto educacional, 

distante do almejado, está o professor que, mesmo conhecendo os aspectos teóricos para o 

ensino, ainda assim, sofre com a dificuldade de romper metodologias vigentes, ao mesmo 

tempo em que reconhece a ineficácia de algumas delas para a formação de alunos que 

realmente entendam a língua materna.  

A reflexão sobre estas questões – a respeito do conhecimento apurado sobre as 

teias de composição da linguagem e de metodologias que permitam levar o aluno à sua 

compreensão – ganha significativa importância para o ensino de LP no cenário educacional da 

atualidade, pois o diálogo entre teoria e prática docentes favorece o florescimento de 

metodologias estruturadas em concepções de ensino que valorizam o fenômeno da linguagem 

e não apenas a língua a ser apresentada em sala de aula.  

Para esta pesquisa, conforme já se acenou, importa o estudo do texto literário 

escrito – como mais uma das muitas modalidades de linguagem com a qual o aluno tem 

contato no ambiente escolar – cuja teia de significados representa para este leitor algo, muitas 

vezes, estranho e incompreensível, o que pode se justificar pela ausência da percepção 

interativa de linguagem, da qual já se tratou aqui, norteando o processo de leitura, ou também 

pelo fato de, erroneamente, se perceber seu significado como acabado ou completo no 

momento de sua produção. De todo lado, há uma concepção equivocada para construção do 

significado desse tipo texto, já que nas duas propostas de leitura – desconsiderando as 

relações contextuais ou o caráter ativo do leitor – não se levam em conta as vozes que 

precisam ser elucidadas para construção de significados.  

Nota-se, por meio desta discussão teórica que, no processo de ensino no ambiente 

escolar, deve-se vislumbrar o protagonismo do aluno até mesmo para saberes tidos como 

consolidados como é o caso da literatura, pois, como manifestação de linguagem, o texto 

literário também deve ser apresentado ao aluno de modo que ele possa refletir sobre sua 

composição, percebendo as vozes que o permeiam e agindo de forma ativa para a construção 

de seu significado.  

A respeito dos caminhos para que se promovam estudos sobre textos literários, 

Bakhtin (2010, p. 360) defende que ―Antes de mais nada, os estudos literários devem 

estabelecer o vínculo mais estreito com a história da cultura‖, pois, de acordo com a 

concepção do autor, é necessária uma metodologia diferenciada, para  a análise das minúcias 

do texto, que dê conta da interação que há entre a arte e a cultura, já que sem o estudo de 

ambas a compreensão não é possível. Entretanto, o teórico defende, ainda, que é igualmente 
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importante não reduzi-la a um estudo somente à luz de seu período de criação, pois tal 

fechamento ou isolamento não permite a compreensão profunda da obra. 

Ainda de acordo com a concepção bakhtiniana, as obras literárias dissolvem as 

fronteiras de seu tempo, fazendo-se atuais em quaisquer épocas em que sejam lidas e 

tornando-se mais intensas e plenas que no tempo de sua criação. Isto se deve ao fato de que, a 

cada nova leitura, emergem significações distintas, o que se concretiza por um processo no 

qual existe um papel ativo do leitor que contribui para a construção semântica da obra. Por 

isso, a metodologia para as aulas de literatura, que contemple a possibilidade de compreensão 

profunda do texto literário, demanda, prioritariamente, uma visão diferenciada acerca da 

função do leitor como atuante na elaboração de sentidos. 

Acerca dos fenômenos semânticos da obra literária, o teórico russo afirma que 

eles ―[...] podem existir em forma latente, em forma potencial, e revelar-se apenas nos 

contextos dos sentidos culturais das épocas posteriores favoráveis a tal descoberta.‖ 

(BAKHTIN, 2010, p. 363), o que distancia claramente a questão da significação como algo 

atrelado obrigatoriamente e unicamente ao contexto da obra. Tal aspecto tem relevância para 

este estudo, pois é costumeiro verificar, como prática metodológica para as aulas de literatura, 

a utilização do contexto histórico como fidelização do sentido do texto; obviamente não se 

pode negar que as vozes contextuais fazem-se presente, no entanto é preciso mostrar ao aluno 

que todo o significado do texto não está estritamente ligado a elas. Trata-se, portanto, de 

perceber que o texto literário tem característica de atemporalidade e que sua utilização em 

sala de aula vai além da mera decodificação de elementos históricos, as quais foram 

balizadores da sua produção.  

No que tange ao aspecto atemporal, o teórico da linguagem defende que a ―[...] 

obra de literatura se revela antes de tudo na unidade diferenciada da cultura da época de sua 

criação, mas não se pode fechá-la nessa época: sua plenitude só se revela no grande tempo.” 

(BAKHTIN, 2010, p. 364), o que significa reconhecer que o mergulho nas profundezas de seu 

significado deve, sim, perpassar por elementos culturais, conforme já se apontou nesta 

discussão, entretanto não se deve findar neles, devendo, outrossim,  reconhecer que o apogeu 

da significação dá-se no confronto com outras épocas e com outros valores. Nesta perspectiva, 

ratifica-se aquilo que se vem defendo nesta discussão acerca do ensino de literatura que deixe 

de ser visto como forma de engessamento do texto em seu contexto de produção para permitir 

uma modalidade de estudos literários na qual emergem diálogos e embates com os quais o 

aluno irá construir o significado do que lê. 
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Além da atemporalidade como aspecto norteador para os estudos literários e a 

elaboração de sentido das obras, Bakhtin (2010, p. 366) salienta ainda que se deve considerar 

a influência do outro como mais um dos aspectos necessários para se chegar às profundezas 

semânticas do texto artístico, o que define o contato, entre a obra e o leitor, como crucial para 

a formação do sentido o qual ―[...] só revela as suas profundidades encontrando-se e 

contactando com o sentido do outro: entre eles começa uma espécie de diálogo que supera o 

fechamento e a unilateralidade desses sentidos, dessa cultura.‖  

Pelos apontamentos até aqui realizados sobre a teoria bakhtiniana para o 

reconhecimento das características da linguagem, entendida como interação verbal, e da obra 

literária como elemento cultural, cujos significados repousam na atemporalidade e na 

interação com o outro, pode-se perceber que há uma intrínseca relação entre as questões que 

envolvem o estudo do texto literário e a formação de leitores, pois esse outro, de que trata o 

autor, pode ser compreendido como o leitor, visto como elemento ativo na elaboração do 

sentido do texto. É exatamente no esteio de um percurso metodológico, o qual abarque uma 

compreensão profunda do texto artístico e, ainda, a formação de um leitor proficiente para 

este tipo de texto, que se desenvolve esta pesquisa.  

 

1.2 A educação estética: concepções vygotskyanas 

 

A problemática da metodologia para o estudo do texto literário, definida por 

Bakhtin (2010) como um método investigatório ousado capaz de contemplar as profundezas 

do sentido, também encontra eco nas teorias vygotskyanas que registram um comportamento 

social recorrente de se atrelar objetivos pedagógicos ao universo estético, fazendo com que 

arte e moral mantenham relação direta. No entanto, segundo Vygotsky (2010), entrelaçar os 

dois campos torna prejudicial o estudo das obras literárias porque sua percepção artística fica 

reduzida ao papel ilustrativo da moralidade, o que leva à diminuição dos sentimentos estéticos 

e à possível repugnância do aluno.  

Outro equívoco a respeito da relação entre a obra literária e seus fins reside, nos 

termos vygotskyanos, na tendência de impor à arte um caráter de conhecimento, tornando-a 

uma forma de construção do saber. Tal finalidade meramente pedagógica faz com que sejam 

estudados apenas fatos literários por meio daquilo que é estranho à obra, ou seja, o texto em si 

fica reduzido ao papel de explicitação de fatos externos, os quais nem sempre encontram 

correspondência na composição literária, já que ela não é apenas uma reprodução automática 

do real. 
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Para Vygotsky (2010 p. 329), valores sociais são diferentes dos valores estéticos, 

isso porque ―[...] a obra de arte nunca reflete a realidade em toda a sua plenitude e verdade 

real mas é um produto sumamente complexo da elaboração dos elementos da realidade, de 

incorporação a essa realidade de uma série de elementos inteiramente estranhos a ela [...]‖. 

Desta forma, é restrita a atividade educacional que limita o trabalho com o texto literário ao 

mero aprendizado. 

Além de não ser apenas um objeto de moralização, tampouco de transmissão de 

conhecimento, a obra de arte também não se reduz ao fim específico de despertar emoções 

como prazer e alegria, pois isso seria mais uma tentativa de impor ao que, nos termos 

vygotskyanos, denomina-se educação estética, valores que são estranhos e alheios à própria 

obra.  Na verdade, o que o autor defende é que a percepção da obra de arte não se pode 

realizar via passividade, pois a sua percepção sensorial (ler ou ouvir) compreende ações 

iniciais que culminam com uma atividade interior complexa, pautada em momentos 

responsivos de reação, por meio do estímulo, da elaboração e da resposta. Assim, não se pode 

acreditar que um fim individual – moralizar, aprender ou sentir – numa perspectiva 

excludente, seja o objetivo para o contato com a estética na escola. 

Vê-se, pelas considerações vygotskyanas sobre arte e educação, que o trabalho 

com o texto literário pressupõe uma visão diferenciada acerca do receptor, visão esta que 

também preconiza dinamismo para construção do sentido do texto, já que o indivíduo precisa 

mobilizar elementos variados da obra e os sentimentos que eles motivam.  Ainda que o autor 

não faça menção à profundeza da obra literária, seus apontamentos dialogam com conceitos 

bakhtinianos acerca do papel ativo do leitor para composição semântica do texto.  

Além da orientação sobre o papel do leitor, Vygotsky (2010) traça, ainda, o 

vínculo entre os pressupostos educacionais e a arte, afirmando que é necessário incluir a 

educação estética nos modelos escolares visto que ela funciona como forma de inserção do 

indivíduo no universo artístico desenvolvido pela humanidade, sendo capaz de introduzir a 

arte na vida, de modo que ela funcione como a elaboração do real, de seus objetos e de suas 

situações. 

 

1.3 O papel da literatura nas pesquisas de Linguística Aplicada 

 

A respeito da necessidade de se valorizar a relação entre arte e educação, Candido 

(1995, p. 242) defende que a literatura, amplamente entendida como ―[...] criações de toque 

poético, ficcional e dramático em todos os níveis da sociedade‖, é um bem incompreensível 
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(cujo valor depende da necessidade que dele se tem) ao qual todo ser humano tem direito, 

pois, ao adentrar o universo fabulado, é permitido a ele experimentar, via leitura ou arguição 

de textos ficcionais, a satisfação das emoções, o confronto entre o bem e o mal e a consciência 

dialética dos problemas sociais, o que, nos termos do autor, representa o processo de 

humanização característico da literatura e imprescindível à formação humana para a 

ordenação do caos social.  

Acerca deste processo de humanização e o papel do texto artístico para sua 

consolidação, o autor considera que a literatura tem a propriedade de desenvolver nas pessoas 

a justa medida de humanidade da qual se precisa para que haja um índice maior de 

compreensão e respeito nas organizações em que se vive, promovendo, assim, a difusão de 

valores que garantem a convivência social e o aprendizado constante. Este processo é definido 

como o: 

―que confirma no homem aqueles traços que reputamos essenciais, como o exercício 
da reflexão, a aquisição do saber, a boa disposição para com o próximo, o 
afinamento das emoções, a capacidade de penetrar nos problemas da vida, o senso 
de beleza, a percepção da complexidade do mundo e dos seres, o cultivo do humor‖. 
(CANDIDO, 1995, p.249)   

 
 

Se por meio da literatura é que as relações humanas podem ser aprimoradas, então 

é papel da escola contribuir para que o direito a este bem atinja o maior número de alunos, 

fazendo com que a educação contribua para a diminuição das desigualdades sociais e para o 

desmascaramento das mazelas humanas. Assim, pode-se entender que o ensino de literatura, 

discutido ao longo deste texto, muito mais do que um saber acadêmico é uma necessidade 

cultural que precisa largamente ser ofertada nas salas de aula para efetivação da formação 

cidadã dos alunos.  

Pelas discussões até aqui demonstradas, os conceitos de linguagem, estética e 

leitura encontram-se imbricados de tal forma que não se pode pensar o processo educacional 

sem levá-los em alta consideração sob pena de incorrer-se nos problemas de não aceitação 

pelo aluno do texto literário ou, ainda, no fracasso com relação à formação de leitores deste 

tipo de texto ficcional.  

Ocorre que as discussões teóricas a respeito de linguagem e literatura no processo 

de ensino/aprendizagem só ganham sentido real quando conceitos somam-se a aspectos 

voltados para práticas educacionais, com os quais se possa de fato construir uma 

aprendizagem significativa. Assim, este trabalho contempla igualmente aspectos sobre ensino 

de literatura, já que é na rotina das aulas no Ensino Médio que efetivamente o aluno toma 

contato com o texto artístico. 
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Nesse sentido, esta pesquisa situa-se no âmbito da Linguística Aplicada (LA) por 

assumir o caráter investigativo relativo à área de ensino/aprendizagem, buscando evidenciar 

aspectos relacionados ao ensino de literatura e à formação de leitores desta modalidade de 

linguagem. Embora as pesquisas desta disciplina voltem-se, em grande parte, para o ensino de 

língua materna ou estrangeira, também é viável que se promova um estudo acerca de 

metodologias direcionadas ao texto literário, pois, conforme já se mostrou aqui, tal 

modalidade discursiva é vista como uma das possibilidades de manifestação da linguagem, 

das quais se ocupa hoje o ensino de LP. 

Além disso, Rajagopalan (2003) salienta que os estudos de LA vêm alargando 

suas perspectivas e mostrando caminhos para a linguística crítica em que a relação teoria e 

prática deixa de ser opositiva ou hierarquizada. Segundo este preceito teórico, o postulado ou 

supremacia da investigação de caráter socrático em que a teoria explica e define a prática 

passa a ser relativizado fazendo que nasça uma relação de dosagem entre elas. Nesse sentido, 

o que se propõe neste estudo é também investigar a prática de leitura dos textos literários com 

alunos do ensino médio para que, à luz dos resultados obtidos correlacionados à fortuna 

teórica sobre o tema, se possa colaborar para criação de novas metodologias de ensino.  

Moita Lopes (1996), apresentando o percurso de pesquisa em LA, define que, 

entre as possibilidades de investigação desta área de estudos voltada para o processo de 

ensino/aprendizagem, há pesquisas de base interpretativista, as quais revelam descobertas que 

fogem ao alcance de pesquisas positivistas e impulsionam estudos diferenciados no ramo da 

LA. Este autor salienta duas tendências principais nesta modalidade: pesquisa etnográfica e 

pesquisa introspectiva. Para esta, importam os processos e estratégias dos quais o usuário se 

vale no momento de uso da linguagem, para aquela o foco de pesquisa recai sobre a ―[...] 

percepção que os participantes têm da interação linguística e do contexto social em que estão 

envolvidos [...]‖ (MOITA LOPES, 1996, p.22).  

Este estudo enquadra-se na modalidade introspectiva de pesquisa, pois é realizado 

com a participação dos alunos na descrição dos procedimentos de leitura dos quais eles se 

valem no momento de contato com o texto literário. Vinculando os dados colhidos aos 

aspectos teóricos sobre ensino de leitura e literatura, é sugerida uma sequência didática cujo 

objetivo pretende atender em mesma medida as necessidades teóricas e práticas do ensino de 

literatura e da formação de leitores críticos.  

Desta forma, este trabalho, situado nos estudos linguísticos sobre o ensino de LM, 

volta-se para a proposta de investigação de sobre procedimentos de leitura e usos da literatura 

com alunos da terceira série do EM, buscando apresentar dados concretos que representem, 
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por amostragem, a realidade do aprendizado destas duas frentes da LP e, em tempo, permitam 

a reflexão docente, além da elaboração de uma contribuição metodológica para o ensino de 

literatura no EM. 
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CAPÍTULO 2 

 

 

FORMAÇÃO DE LEITORES: OS DESAFIOS DA LEITURA E DO 

TEXTO LITERÁRIO 

 

 

2.1. A leitura e a literatura no Ensino Médio: apontamentos iniciais 

 

No contexto da educação atual, são muitos os desafios para os professores de 

quaisquer componentes curriculares. De todos os lados, emergem cobranças de resultados 

positivos com relação ao desenvolvimento dos alunos. A cada dia, vive-se a angústia de 

buscar estratégias que promovam o aprendizado exigido pela comunidade escolar – gestores, 

coordenadores, pais e alunos – e pelas Avaliações Institucionais – a exemplo de Saresp ou 

Enem – introduzidas pelas autoridades governamentais.  

Diante desta constatação, cabe ao professor, particularmente àquele que se dedica 

ao ensino de língua materna (LM), a constante renovação de seus métodos a fim de atender 

aos anseios de um aprendizado significativo e que, de fato, prepare seus alunos para a 

vivência em sociedade. 

Dentre os desafios para o profissional de Língua Portuguesa, destaca-se o ensino 

de estratégias de leitura, tão cobrado nas avaliações já citadas e, ao mesmo tempo, tão 

necessário para o sucesso dos alunos em suas empreitadas pessoais ao longo da vida. Há, 

ainda, para os docentes que atuam nos anos do Ensino Médio, o desafio de ministrar 

conhecimentos na área de literatura, promovendo, ao mesmo tempo, o aprendizado sobre as 

estéticas brasileiras e portuguesas juntamente com o despertar para o prazer e para o deleite 

oriundos do contato com o texto artístico. Nenhuma das duas atividades configura-se como 

fáceis para serem desenvolvidas em sala de aula, no entanto, de acordo com o que se postula 

neste trabalho, é iminente torná-las realidade nas aulas de literatura. 

A partir desta problemática de desafios com relação ao ensino de leitura e 

literatura, neste capítulo, far-se-á uma apresentação dos aspectos teóricos relativos ao 

processo cognitivo da leitura, apontando as possibilidades do desenvolvimento de estratégias  

como principal recurso metodológico de que se deve valer o professor para que atinja seu 

objetivo de formar leitores proficientes.  
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Em tempo, também será realizada uma apresentação dos aspetos que 

correlacionam leitura e literatura, com o objetivo de mostrar a importância de se fortalecer o 

trabalho com o texto literário em sala de aula, especialmente no Ensino Médio, quando esta 

disciplina se torna obrigatória. No bojo desta discussão se encontra a necessidade de se formar 

leitores proficientes também no gênero artístico, afinal, além da necessidade de se 

desenvolver a leitura de fruição, o professor de literatura também precisa preparar seu aluno 

para responder às questões relativas aos textos literários nas muitas avaliações, às quais serão 

submetidos ao final do último ciclo da Educação Básica. 

No esteio das discussões metodológicas deste capítulo, será realizada uma 

apresentação dos principais apontamentos sobre o ensino de leitura e literatura, encontrados 

nos Parâmetros Curriculares Nacionais (BRASIL, 2000, 2006), na Matriz de Referência para 

o Enem (BRASIL, 2009) e na Matriz de Referência do Saresp (SÃO PAULO, 2009) os quais 

funcionam como norteadores da ações educacionais brasileiras e com os quais é estabelecido 

um diálogo para construção de uma sequência didática, no capítulo 5. 

 

2.2 Procedimentos para formação de leitores proficientes: questão de estratégia 

 

Frequentemente, ouve-se de professores das diversas áreas do conhecimento a 

reclamação de que os alunos têm dificuldades para ler e compreender um texto, apreender o 

seu significado ou o comando de enunciado das questões propostas em sala de aula. Tais 

reclamações acabam também por servir de justificativas para o baixo desempenho ou 

aproveitamento em provas e exercícios. Especialmente para o professor de língua materna, 

esta constatação incomoda o trabalho diário tendo em vista que parece faltar sempre algo de 

produtivo e verdadeiramente ensinado nas diversas atividades propostas aos alunos, 

principalmente àquelas voltadas para o desenvolvimento de habilidades de leitura. 

O fato é que ler não é uma tarefa fácil tampouco é a do professor que precisa 

desenvolvê-la em seus alunos. Muito mais do que ensinar a decodificar letras, sílabas, 

palavras e textos, o professor precisa levar seu aluno a perceber que o ato de ler demanda 

apreensão e atribuição de sentidos e nisso parece que se concentra o desafio daqueles que se 

dedicam à formação de leitores. 

As correntes teóricas atuais que sintetizam os estudos da problemática da 

formação de leitores têm mostrado que a leitura é ―[...] uma atividade interativa altamente 

complexa de produção de sentidos [...] (KOCH; ELIAS, 2007, p.11). Desta forma, há 

necessidade de se propor mudanças no enfoque pedagógico  que se dá à leitura fazendo com 
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que práticas de captação de ideias do autor ou da busca pela compreensão do sentido das 

palavras do texto, insuficientes para o desenvolvimento de habilidades leitoras, sejam 

substituídas por atividades cujas orientações e propostas caminhem para o processo interativo 

de que tratam as autoras. 

Ocorre que, tradicionalmente, preconizou-se o ato de ler como aquele que leva ao 

esclarecimento daquilo que o ―autor quis dizer‖ ou daquilo que ―o texto apresenta como 

informações centrais ou secundárias‖. Incluir neste binômio o papel ativo do leitor e abrir-lhe 

espaço para a construção de sentido do texto parece algo altamente desafiador e ameaçador, já 

que desmonta e desmente alegações como ‗não foi isso que o autor quis dizer‘ ou ‗ isso não 

aparece no texto‘, muitas vezes utilizadas quando se quer justificar os erros de leitura e 

compreensão dos alunos.  

A verdade é que a prática docente diária e obstinada pela formação de um aluno 

leitor não corresponde necessariamente àquilo que defendem as correntes teóricas e o 

professor se vê constantemente distante dos almejados bons resultados que seus alunos 

possam apresentar como leitores proficientes.  

Kleiman (2000), numa discussão acerca das concepções sobre texto e leitura que 

subjazem a prática docente, propõe que novas acepções sejam tomadas para os termos leitura 

e aprendizagem devido aos inúmeros insucessos que ambas mantêm no ensino de LP na 

escola. Sua proposta é a renomeação dos sentidos destes termos dentro do processo de ensino 

para que ambos sejam compreendidos como aprendizagem da leitura, ou seja, como aspectos 

da formação dos alunos que se completam. Tais considerações da autora já acenavam para o 

fato de que buscar resultados satisfatórios demanda, primeiramente, verificar que caminhos 

têm sido trilhados para se atingir a excelência, pois concepções de ensino equivocadas podem 

interferir diretamente na qualidade dos resultados. 

Se a compreensão correta de ensino de leitura é importante, também é crucial que 

as noções sobre o papel da língua na sociedade, a visão sobre o leitor e sobre o autor também 

são decisivas para a formação do leitor.  

Segundo Koch (2008), a discussão sobre leitura  esbarra nas diversas concepções 

que se pode ter acerca do tema as quais implicam também na forma como se vê o sujeito, o 

texto e o sentido que se dá a ele. Nos termos da autora, quando o foco da proposta de leitura 

recai sobre o autor e a busca por suas ideias dentro do texto lido, apóia-se numa concepção de 

que o sujeito é individual e constrói sozinho sua concepção de mundo, a qual é representada 

pela língua dentro do texto e precisa ser decodificada corretamente pelo leitor. Já quando o 

foco da leitura está no texto, enquanto materialidade linguística, e não mais naquele que o 
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produziu, então o ato de ler deve orientar-se por meio da ‗decifração‘ de termos e estruturas 

os quais já foram previamente determinados, pois o código (a língua) é um instrumento de 

comunicação fechado e o leitor é apenas um decodificador desse código. Uma e outra 

concepção parecem facilitadoras para o ensino da leitura, pois tendem a reduzi-lo a buscas por 

respostas sempre prontas ao que já está em um texto. 

Nenhuma destas concepções sobre o ato da leitura, no entanto, leva em conta a 

necessidade de se compreender a língua como algo plurissignificativo e determinado pelo 

envolvimento de seus usuários em contextos diferenciados, o que faz parecer que ler é 

desconsiderar toda e qualquer influência externa ao texto ou ao seu produtor. Mas qual é 

então o papel do leitor nesta atmosfera de compreensão do mundo cifrado e enigmático que é 

o texto? Qual é seu verdadeiro papel quando tem em suas mãos a difícil e complexa atividade 

de ler? 

A resposta para tais questionamentos também se encontra nos apontamentos 

teóricos de Koch (2008) quando a autora apresenta a leitura nos termos de interação autor-

texto-leitor, numa concepção interacional (dialógica) da língua, segundo a qual os sujeitos 

são construídos no e pelo texto, espaço ou palco da interação via linguagem. Numa 

perspectiva claramente bakhtiniana, o que a autora defende é que ler é construir, por meio da 

junção da materialidade do texto e dos conhecimentos prévios do leitor, um sentido para o 

texto, sentido este que não está previamente definido pelo autor tampouco preso ao sentido 

dicionarizado das palavras que o compõe.  

Similar defesa da interação como recurso decisivo para aprendizagem de leitura 

foi defendida por Kleiman (2000) quando a autora preconizou a leitura com compreensão a 

partir da interação comunicativa entre pequenos grupos – professor e alunos ou entre os 

próprios alunos – momento em que as relações de diálogo e a apresentação de horizontes 

diferenciados de leitura permitem que o texto seja compreendido. 

Certamente, à primeira vista, pode-se entender que a leitura, principalmente 

aquela realizada em sala de aula, está, então, livre de qualquer apontamento do que é certo ou 

errado, tornando o processo de construção de sentido do texto como algo sem direcionamento 

ou como atividade de compreensão comum e coletiva. Desta maneira, os mais afoitos por um 

caminho metodológico a seguir em suas aulas de leitura poderão entender que ler é mergulhar 

na imensidão ou escuridão de um universo de sentidos vastos e infinitos. Entretanto, não se 

pode entender que proporcionar formação de leitores proficientes é deixá-los livremente 

apresentar compreensões variadas ao que leem, ao contrário, a produção de sentidos fica 
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também circunscrita ao processo interativo autor-texto-leitor, elementos esses que sinalizam 

os rumos da compreensão de sentido.   

Acerca desta pluralidade de leitura e sentidos, Kock (2007) afirma que pode haver 

variação de quantidade dependendo da forma como o texto foi construído, por um lado, e da 

ativação de conhecimentos prévios pelo leitor, por outro. No âmbito da construção do texto, 

fatores como escolha lexical, gênero textual, conhecimentos culturais apresentados, tipo de 

letra, constituição de parágrafos, entre outros elementos materiais e linguísticos, são fatores 

que favorecem ou não a compreensão da leitura. Além disso, a mobilização feita pelo leitor 

sobre os conhecimentos que apresenta sobre tais elementos são decisivos para que se chegue 

ao que Cereja (2005, p. 11) mencionou como o ―domínio da leitura compreensiva‖, tão 

necessária à formação dos alunos e tão buscada por professores de Língua Portuguesa, na 

ânsia da construção do ensino de qualidade. 

Ora, se há delimitação nesta construção dialógica do sentido do texto, então os 

caminhos para uma metodologia que produza eficácia nas aulas de leitura não parecem algo 

tão misterioso e árduo de se encontrar. Koch (2007) afirma que o leitor assimila as 

informações do texto por meio do processamento de estratégias, passos estes que, 

desenvolvidos ao longo da leitura, permitem a compreensão do que está sendo lido. Assim, 

são às estratégias de leitura que se deve recorrer como forma de instrumentalizar os alunos 

para uma leitura efetiva e significativa do texto. 

Ao que parece, pelos apontamentos até aqui realizados, é que a leitura é um 

processo cognitivo devendo ser compreendida, segundo Löbler e Flôres (2010, p.47), ―em 

todos os seus níveis de processamento para que o ensino possa identificar e atender às 

necessidades do aluno.‖ Vê-se, portanto, que os caminhos metodológicos para o ensino da 

leitura precisam buscar sustentação nos estudos da neurociência e de seus apontamentos 

acerca do processamento cerebral, o que facilitará o entendimento do docente sobre como o 

aluno mergulha no texto e de que forma ele poderá intervir para que esta imersão promova o 

conhecimento das informações.  

Em seu artigo a respeito da compreensão da leitura, as autoras acima citadas 

discutem os processos mentais que precisam ser ativados e desenvolvidos para que a leitura 

chegue ao nível da significação. O nível inicial, neste processamento, é o da decodificação, 

quando o aluno toma contato visual com as palavras e recursos gráficos que compõem o texto, 

buscando identificar aquilo que tem ou não sentido já conhecido.  Trata-se realmente de uma 

codificação visual a qual será seguida pelo nível da compreensão, no qual residem as maiores 
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deficiências de leitura, pois decodificar palavras ou símbolos é tarefa relativamente fácil para 

o alunado, entretanto empreender significado ao que decifrou não é tão simples assim.  

Afirmam, Löbler e Flôres (2010, p.51), que ―Após processar cada palavra, o leitor 

precisa construir uma representação mental dos sentidos do texto, o que se dá através da 

integração/organização dos sentidos de palavras, frases e parágrafos em uma rede de 

significados.‖ Tal construção se dá por um processo cognitivo que demanda integração do 

leitor com as informações macro e microestruturais do texto  juntamente com a  ativação dos 

seus conhecimentos prévios, atividades que, juntas, promoverão a representação mental 

coerente do texto. Além deste modelo cognitivo, há também aquele que acena para o papel 

dos hemisférios cerebrais que consolidam a compreensão do texto por meio do entendimento, 

realizado pelo leitor, de aspectos lexicais e sintáticos, pelo levantamento das inferências, as 

quais direcionam a leitura, e pela compreensão da linguagem figurada, a qual também é 

facilitadora do entendimento do texto.  

A mesma percepção de leitura enquanto processo cognitivo é defendida por 

Kleiman (2007) quando a autora afirma que é necessário o conhecimento das etapas de 

evolução deste processo, pois isso interfere diretamente na forma como as estratégias são 

desenvolvidas para se levar o  aluno à compreensão.  

As considerações das pesquisadoras sobre a cognição e a leitura materializam-se 

de forma altamente didática no esquema de procedimentos de leitura propostos por Lopes-

Rossi (2006, 2007, 2008): leitura global em que é feita a identificação do gênero discursivo  e 

ativação sobre conhecimentos prévios sobre ele (autoria, veículo de publicação, finalidade, 

público-alvo e possíveis assuntos); leitura detalhada com objetivos de leitura quando são 

respondidos os questionamentos e hipóteses formulados no passo anterior; leitura detalhada 

com os objetivos determinados pelo professor para que seja feita a identificação de 

informações mais complexas do texto; posicionamento crítico do leitor sobre as informações 

oferecidas e  sobre as possíveis relações dialógicas que possam ser estabelecidas com outros 

discursos.  

Os aspectos da neurociência juntamente com o percurso metodológico para leitura 

acima demonstrados ratificam o que se vem discutindo nesta pesquisa acerca da  formação de 

leitores como um caminho que, conforme demonstrou Koch (2008), precisa necessariamente 

do papel ativo do leitor para que ele possa, por meio de estratégias eficientes, chegar à 

produção do sentido. Será no plano da instrução clara para o aluno compreender as estratégias 

e como utilizá-las para uma leitura com sentido, que atuará o professor, cujo papel mediador é 

decisivo para que todo o processo cognitivo da leitura seja desenvolvido.  
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Se formar um leitor competente é tarefa árdua, encaminhá-lo para o conhecimento 

e apreciação do texto literário é ainda mais desafiador, pois, na maioria das vezes, será apenas 

nas séries finais da Educação Básica que o aluno iniciará o estudo sistemático do texto 

artístico e, dada a sua profundidade semântica e a sua complexidade estrutural, a rejeição 

quase sempre é imediata. Para o trabalho dos docentes das três séries do Ensino Médio na 

formação de leitores de textos literários, além do desenvolvimento das estratégias de leitura 

acima demonstradas, são ainda necessários a sensibilidade e o gosto pela literatura para 

motivar os alunos a compreendê-la efetivamente. Da relação leitura-texto literário tratar-se-á 

nas próximas discussões desta pesquisa. 

  

2.3 O universo do texto literário: desafios para o professor no Ensino Médio 

 

Como já se afirmou nesta discussão, se instrumentalizar o processo de leitura em 

sala de aula é projeto altamente laborioso, mais árdua é, ainda, a inserção do aluno na leitura 

de textos literários dada a pouca popularidade destes gêneros entre o alunado.  Entretanto, 

mesmo que os obstáculos sejam muitos, é crucial para a formação do ser humano o contato 

com o texto artístico tendo em vista sua capacidade de sensibilização e mudança de 

comportamento. 

Comumente, discursos como ―os alunos não gostam de literatura‖ ou ―eles não 

entendem os textos literários‖ são reiterados por professores. Como a literatura divide espaço, 

nas organizações curriculares tradicionais, com gramática e produção de texto, há tendência 

por parte dos discentes em alegar a facilidade para compreensão das regras gramaticais, 

interesse por técnicas de redação (dada a situação de cobranças nos vestibulares), porém 

significativa dificuldade de compreender o texto literário, certamente, devido a sua 

complexidade linguística e semântica. Tal quadro recorrente nas salas de aula acaba por 

atravancar o trabalho com esta frente de estudos, levando, muitas vezes, à desmotivação de 

alunos e professores. 

Sob o jugo da dificuldade ou sob a obrigatoriedade de leitura pelos vestibulares, o 

texto literário acaba sendo reconhecido pelos alunos, porém sem atingi-los minimamente 

quanto à emoção ou fruição. Se o prazer de estar em contato com uma obra literária não é 

desenvolvido pelos alunos, por outro lado, a proficiência em leitura também não se confirma, 

visto que o domínio dos recursos linguísticos que aparecem no texto, a compreensão da 

relação entre contexto e obra, o reconhecimento do gênero literário e suas funções ou mesmo 
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o domínio de informações sobre as estéticas literárias são, muitas vezes, difíceis para os 

alunos. 

Ora se o aluno não vê a obra literária como uma produção artística e, além disso, 

apresenta dificuldades para compreendê-la, então de que modo as práticas pedagógicas 

relacionadas à literatura têm colaborado para o aprendizado em sala de aula? Por que 

dificuldade e desinteresse são tão frequentes quando o assunto é o texto literário? 

Cereja (2008), numa discussão sobre o ensino de literatura, aponta, entre outras 

questões, que a ausência do contato direto com a obra literária e crenças equivocadas sobre o 

grau de domínio de leitura pelos alunos são possíveis causas para a ausência de êxitos no 

ensino de literatura. Nas duas justificativas apontadas pelo autor, esbarra-se em questões 

metodológicas sobre o ensino as quais demonstram que as aulas dedicadas à literatura, de 

maneira geral, são sempre conteudistas e caminham para uma proposta de historiografia 

literária, o que distancia o aluno do contato com o texto, tornando-o cada vez mais 

enigmático. 

O autor defende, ainda, que os objetivos do ensino de literatura no Ensino Médio 

são a formação de leitores proficientes e a consolidação dos hábitos de leitura, entretanto 

afirma que estes são nortes poucas vezes alcançados talvez pela ausência de caminhos até 

mesmo nos documentos oficiais, responsáveis pelas orientações com relação ao ensino 

brasileiro. Novamente, a problemática metodológica ganha destaque, pois o que deve ser 

atingido nas aulas de literatura já está consolidado, no entanto, como se chegar aos objetivos 

propostos é o que intriga e dificulta o trabalho do professor. 

Que a literatura tem espaço nas aulas de Língua Portuguesa das turmas de Ensino 

Médio não resta dúvidas, pois como disciplina obrigatória da Base Comum, defendida pela 

legislação educacional vigente, é praticamente impossível que ela não seja desenvolvida pelos 

professores. Talvez o que esteja diminuindo a eficácia dessas aulas seja a ausência de leitura 

dos textos literários, orientada pelo professor. 

Cosson (2010, p.56) afirma que discutir o papel da literatura em sala de aula é 

desnecessário, pois as relações que as unem são viscerais, já que o texto literário sempre 

esteve a serviço da boa formação, haja vista a vasta tradição desde os scribas egípcios até a 

formação dos jovens romanos, nas quais a literatura sempre foi uma ―forma de instruir 

deleitando‖. Ocorre que esta tradição arraigou-se nos costumes escolares de tal forma que a 

literatura vem servindo para garantir o aprendizado da língua culta, legado este que, herdado 

de uma proposta educacional elitista, ainda pode ser encontrado em algumas salas de aula, sob 
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o rótulo de aulas de literatura, numa proposta claramente direcionada para o uso de textos 

artísticos que atendam aos interesses do ensino de língua materna. 

A presença cada vez mais rarefeita da literatura em sala de aula com objetivo de 

ler e compreender a teia de sentidos que compõem o texto artístico solidificou-se, ainda, por 

propostas de leituras precárias, calcadas em fichas de leitura ou em aulas livres para que o 

aluno lesse por prazer. De todo lado, emergem equívocos, pois, conforme defende Cosson 

(2010), ler é um processo que demanda aprendizagem e o contato com o texto literário é algo 

que, além de ser essencial para a formação do leitor, também exige aparatos teórico e 

metodológico consistentes de tal forma que o professor entenda os caminhos a percorrer para 

inserção da literatura na formação de alunos leitores.  

A propósito deste papel decisivo da literatura na formação de leitores, Guisti 

(2007, p.55) defende que o fenômeno literário, embora já tenha assumido muitas acepções, 

atualmente ―impõe-se como um dos mecanismos de interação social‖, exercendo, por isso, 

atuação cultural incontestável sobre os indivíduos, o que certifica a necessidade de ofertá-lo 

em sala de aula também como forma de instrução e interação entre os alunos e os bens 

culturais. 

No que se refere à leitura, Guisti (2007) a define como fenômeno responsável por 

interligar literatura e sociedade, funcionando como o meio de interação entre a obra literária, 

o leitor e o autor. Entende-se, assim, que a leitura assume igualmente um papel social devido 

à sua propriedade vitalizadora do texto literário, o qual pode participar da atividade social, 

independente de espaço e cronologia, quando é lido, compreendido e questionado por 

diversos leitores em tempos e espaços variados. 

Pelo exposto, leitura e literatura permitem o entrecruzamento conceitual 

pertinente às discussões relativas ao ensino, principalmente, por concorrerem para a formação 

do aluno crítico e eficiente na recepção e emissão de informações. No entanto, quando se 

discute o processo de formação de leitor, a fortuna crítica apresenta  os caminhos e estratégias 

eficazes para a compreensão de gêneros variados, mas são raras as indicações para um 

trabalho metodológico voltado para gênero literário, o que, com frequência, se justifica pela 

existência de uma ciência facilitadora da compreensão de textos literários: a Teoria literária. 

Para Giusti (2007), a teoria da literatura, na ânsia de projetar os enigmas do texto 

literário, tece fios explicativos à luz de várias ciências, permitindo, a partir da elucidação dos 

diálogos com outras áreas, a noção de que o fenômeno literário é plural. Tal orientação 

metodológica é de grande contribuição para as práticas leitoras dos gêneros artísticos pelo fato 

de estabelecer as coordenadas para uma leitura profunda, pautada nas relações dialógicas que 
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emergem no texto, o que leva o aluno à percepção da abrangência que assume o texto artístico 

enquanto catalisador e transformador da sociedade. 

Ainda que seja inquestionável tal contribuição dos estudos da teoria da literatura 

como ferramenta para a leitura de textos literários, em nível de Ensino Médio, quando a 

literatura é oficialmente apresentada em estudos sistemáticos aos alunos, os mecanismos 

teóricos não logram tanto êxito para práticas leitoras eficientes. Em outras palavras, na fase de 

escolaridade em questão, um aprofundamento de estudos teóricos pode não facilitar as 

atividades de leitura e, ainda, inibir o desenvolvimento da leitura de fruição, já que as 

dificuldades para compreensão de conceitos muito densos podem levar o aluno a ver o texto 

como algo inalcançável e pouco prazeroso. 

Acerca do tema da leitura proficiente do texto literário, Giusti (2007) afirma que 

se a Teoria Literária é capaz de ofertar estratégias para um nível de leitura competente, por 

outro lado, opõe-se à incompetência de leitura individual recorrente na sociedade moderna, já 

que o hábito de ler por prazer é cada vez mais decadente. Numa explanação sobre a história 

da nação, o autor mostra que a obrigação com as letras, desde os jesuítas, impôs-se ao deleite 

e que, paulatinamente, a leitura até atingiu valor lúdico, porém não como atividade intelectual, 

mas sim como pretexto para integração social, nas atividades culturais como os saraus. Nas 

escolas, as atividades para leitura, nos termos do autor, ainda estão limitadas à 

superficialidade da decodificação,  impedindo o aluno de penetrar ― nos meandros da estrutura 

mais profunda do texto‖ e, assim, compreendê-lo com satisfação.  

Dois termos, pela discussão que até aqui se vem construindo, ganham destaque 

para esta pesquisa: prazer e dificuldade para leitura. As reclamações sobre a dificuldade de ler 

um texto artístico não estariam atreladas ao fato de que o aluno não vê satisfação no contato 

com este tipo de leitura? Num olhar mais minucioso para este problema: não estariam 

precárias as metodologias aplicadas para a apresentação e desenvolvimento das atividades de 

leitura do texto artístico? 

Novamente, retorna-se ao que se vem mostrando neste apanhado teórico acerca da 

necessidade de procedimentos didáticos para as aulas de literatura que, em tempo, fortaleçam 

os vínculos da leitura de fruição e, orientados pelo professor, promovam a prática da leitura 

proficiente.  

 Lajolo (2001, p.17) também observa as mesmas questões sobre este estreito 

vínculo entre literatura e leitura, afirmando que a ―obra literária é um objeto social muito 

específico. Para que ela exista, é preciso, em primeiro lugar, que alguém a escreva e que outro 

alguém a leia.‖ Nota-se que a autora reitera o que já se apontou nesta discussão sobre o papel 
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ativo do leitor, aquele que colabora decisivamente para a construção do sentido do texto, 

inclusive dos gêneros literários. 

Pelos apontamentos teóricos aqui realizados, fica nítido que o professor de Língua 

Portuguesa no Ensino Médio precisa amparar suas práticas metodológicas, no que tange ao 

ensino de literatura, em conhecimentos científicos acerca dos processos cognitivos da leitura e 

vinculá-los à noção de que o texto literário não é algo que se possa ser ensinado de forma 

linear e acabada, ao contrário, é exatamente o espaço de plurissignificação, conforme defende 

Lajolo (2001) afirmando que, via literatura, pode-se adentrar diversos mundos dos quais 

emergem  muitas leituras que dela se faz.  

 

2.4 Análises dos documentos oficiais sobre Leitura e Literatura a apresentação das 

Matrizes de referência de provas institucionais 

 

Nesta pesquisa, pretende-se a organização de uma sequência didática elaborada a 

partir dos aspectos teóricos acima citados e da análise de questões retiradas das provas 

destinadas aos alunos do 3º ano do Ensino Médio – Enem e Saresp –  especificamente aquelas 

que abordam o texto literário. Como a sugestão metodológica que se pretende realizar bem 

como as questões que serão aqui utilizadas atendem às exigências dos documentos oficiais 

produzidos em âmbitos federal e estadual, será realizada uma breve apresentação das 

diretrizes propostas pelos Parâmetros Curriculares Nacionais do Ensino Médio (PCNEM) 

(BRASIL, 2000), sua versão atualizada denominada PCN+ (BRASIL, 2006). Além destes 

documentos, também serão demonstrados os aspectos relacionados à literatura e leitura 

presentes nas Matrizes de Referência de Enem e do Saresp, as quais, embora não tenham 

força diretiva dos documentos oficiais, têm encaminhado muitos professores em suas práticas 

diárias.  

 

  2.4.1 Parâmetros Curriculares Nacionais do Ensino Médio 

 

Texto publicado no ano de 2000, o PCNEM (BRASIL, 2000) é um documento 

que orienta a formação em nível médio de todo o território nacional, buscando fornecer 

diretrizes para a educação brasileira nesta etapa da vida escolar do educando, de modo que as 

propostas de ensino abordadas nas escolas atendam aos anseios sociais do mundo 

contemporâneo. Importam, para esta pesquisa, os direcionamentos dados à área de 

Linguagens, Códigos e suas Tecnologias, um dos três eixos apresentados no documento, na 
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qual se encontra a disciplina de Língua Portuguesa, juntamente com os componentes 

curriculares: Línguas estrangeiras modernas, Educação Física, Arte e Informática.  

A organização por áreas dos conhecimentos, que permitiu a ordenação e reunião 

das diversas disciplinas, no caso específico de Linguagens, Códigos e suas Tecnologias, 

justifica-se neste documento por uma visão abrangente do conceito de linguagem, tomada 

como ―capacidade humana de articular significados coletivos e compartilhá-los, em sistemas 

arbitrários de significação, que variam de acordo com as necessidades e experiências da vida 

em sociedade‖ (BRASIL, 2000, p.19). Como a construção dos significados dá-se por meio de 

signos variados verbais, não verbais, informatizados e até corporais, os componentes 

curriculares agrupam-se de modo a produzir uma aprendizagem sobre a língua que permita ao 

aluno percebê-la como meio de comunicação, construção do conhecimento e forma de 

interação social. 

Partindo de uma perspectiva bakthiniana, o documento demonstra a necessidade 

de se pautar o estudo da linguagem de modo a levar o aluno a perceber sua utilidade como 

forma de produção de sentido dentro dos muitos espaços sociais nos quais se atua 

diariamente.  Assim, o estudo da língua materna une-se a outros componentes curriculares, 

nos quais a linguagem tem lugar de destaque, a fim de levar o aluno a compreender a língua 

como algo dinâmico e interativo. 

Além desta perspectiva transdisciplinar para os estudos de linguagem no Ensino 

Médio, o PCNEM (BRASIL, 2000) aponta, ainda para a necessidade de se organizar os 

conteúdos de cada componente curricular com o intuito claro de se desenvolver competências 

e habilidades nos alunos, pois apenas a decodificação e assimilação do código linguístico não 

são suficientes para que eles tornem-se proficientes no uso da língua nas muitas práticas 

sociais em que ela é requerida.  

Para esta pesquisa, importam, em especial, as competências e habilidades leitoras 

de que tratam os Parâmetros Curriculares, pois serão elas a serem mobilizadas pelos alunos na 

resolução das questões das avaliações institucionais. O quadro abaixo apresenta uma síntese 

do que se encontra na redação oficial do texto em estudo:  

 
Quadro 1: Competências relativas à área de Linguagens, Códigos e suas Tecnologias, de acordo com PCNEM 
Competências relativas à área de Linguagens, códigos e suas tecnologias 
1. Compreender e usar os sistemas simbólicos das diferentes linguagens como meios de: organização cognitiva 
da realidade pela constituição de significados, expressão, comunicação e informação. 
2. Analisar, interpretar e aplicar os recursos expressivos das linguagens, relacionando textos com seus 
contextos, mediante a natureza, função, organização, estrutura das manifestações, de acordo com as condições 
de produção/recepção 
3. Confrontar opiniões e pontos de vista sobre as diferentes linguagens e suas manifestações específicas 
4. Respeitar e preservar as manifestações da linguagem, utilizadas por diferentes grupos sociais, em suas 
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esferas de socialização; usufruir o patrimônio nacional e internacional, com as suas diferentes visões de mundo; 
e construir categorias de diferenciação, apreciação e criação. 
5. Utilizar-se das linguagens como meio de expressão, informação e comunicação, em situações intersubjetivas, 
que exijam graus de distanciamento e reflexão sobre os contextos e estatutos dos interlocutores; e colocar-se 
como protagonista no processo de produção/ recepção. 
6. Compreender e usar a Língua Portuguesa como língua materna, geradora de significação e integradora da 
organização do mundo e da própria identidade. 
7. Conhecer a(s) língua (s) estrangeira(s) moderna(s) como instrumento de acesso a informações e a outras 
culturas e grupos sociais. 
8. Entender os princípios das tecnologias da comunicação e da informação, associá-las aos conhecimentos 
científicos, às  linguagens que lhes dão suporte e aos problemas que se propõem a solucionar. 
9. Entender o impacto das tecnologias da comunicação na vida, nos processos de produção, no desenvolvimento 
do conhecimento e da vida social. 
10. Aplicar as tecnologias da comunicação e da informação na escola, no trabalho e em contextos relevantes 
para sua vida. 
Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino Médio (BRASIL, 2000, p. 14 e 15) 

 

Pelo exposto acima, nota-se que, especialmente, as competências 2 e 3 referem-se 

claramente à capacidade leitora que necessita ser desenvolvida com os alunos para que eles 

sejam capazes compreender textos variados e estabelecer relações entre seus aspectos 

estruturais e a natureza do contexto em que foram produzidos. Numa segunda etapa de 

contato com o texto, se o aluno apresenta a competência leitora, ele é, então capaz de 

compreender as opiniões diferentes dentro de quaisquer textos e suas nuances de sentido, 

numa perspectiva de leitura crítica e interativa.  

No que tange à literatura, dentre as competências gerais desta área do 

conhecimento, encontram-se as competências 1 e 6 que, de forma abrangente, mostram que os 

estudos de linguagem devem promover a organização do mundo e da própria identidade do 

educando por meio do contato com sistemas simbólicos que permitam a organização da 

realidade, da comunicação e da informação.  Para este processo de formação de valores e de 

reconhecimento se si e do outro nada mais válido que o texto literário com o qual se pode 

levar o aluno à reflexão e ao despertar para a emoção. 

Além destas competências gerais para a área de linguagens, o PCNEM (BRASIL, 

2000) aponta, ainda, de forma mais detalhada, as competências e habilidades agrupadas em 

três blocos que facilitam a organização didática do componente de Língua Portuguesa. As 

informações apresentar-se-ão em forma de quadro-síntese visando facilitar a discussão dos 

aspectos que interessam para esta pesquisa:  

 
Quadro 2: Competências e habilidades de acordo com Blocos ( PCNEM)  

Blocos Competências e habilidades 

 

 

1. Confrontar opiniões e pontos de vista sobre as diferentes 
manifestações da linguagem verbal. 
2. Compreender e usar a Língua Portuguesa como língua 
materna, geradora de significação e integradora da 
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1. Representação e comunicação 

 

organização do mundo e da própria identidade. 
3. Aplicar as tecnologias de comunicação e da informação na 
escola, no trabalho e em outros contextos relevantes da vida.  

4. Utilizar-se das linguagens como meio de expressão, 
informação e comunicação, em situações intersubjetivas, que 
exijam graus de distanciamento e reflexão sobre os contextos e 
estatutos dos interlocutores; e colocar-se como protagonista no 
processo de produção/ recepção. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Investigação e compreensão 

 

 

1. Analisar os recursos expressivos da linguagem verbal, 
relacionando textos/contextos, mediante a natureza, função, 
organização, estrutura, de acordo com as condições de 
produção, recepção 
2. Recuperar, pelo estudo das, as formas instituídas de 
construção do imaginário coletivo, o patrimônio representativo 
da cultura e as classificações preservadas e divulgadas, no eixo 
temporal e espacial 
3. Articular as redes de diferenças e semelhanças entre a língua 
oral e escrita e seus códigos.  
4. Conhecer e usar línguas estrangeiras modernas como 
instrumento de acesso a informações, a outras culturas 
e grupos sociais. 
5. Entender os princípios das tecnologias da comunicação e da 
informação, associá-las aos conhecimentos científicos, às  
linguagens que lhes dão suporte e aos problemas que se 
propõem a solucionar. 
6. Entender o impacto das tecnologias da comunicação na vida, 
nos processos de produção, no desenvolvimento do 
conhecimento e da vida social. 

 

 

 

 

 

 

 

3. Contextualização sociocultural 

 

1. Considerar a Língua Portuguesa como fonte de legitimação 
de acordos e condutas sociais e como representação simbólica 
de experiências humanas manifestas nas formas de sentir, 
pensar e agir na vida social. 
2. Compreender e usar os sistemas simbólicos das diferentes 
linguagens como meios de: organização cognitiva da realidade 
pela constituição de significados, expressão, comunicação e 
informação. 
3. Respeitar e preservar as manifestações da linguagem, 
utilizadas por diferentes grupos sociais, em suas esferas de 
socialização, usufruir o patrimônio nacional e internacional, 
com as suas diferentes visões de mundo; e construir categorias 
de diferenciação, apreciação e criação. 
4. Entender os impactos das tecnologias da comunicação, em 
especial da língua escrita, na vida, nos processos de produção, 
no desenvolvimento do conhecimento e na vida social. 

Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino Médio (BRASIL, 2000, p. 14) 

 

No bloco Representação e Comunicação, a exigência da leitura aparece 

novamente na necessidade de o aluno mobilizar capacidades cognitivas para entendimento e 

confronto de opiniões distintas de modo a construir a compreensão da realidade e as formas 

de comunicação. Já no bloco de Investigação e Compreensão, ganham destaque as 

habilidades concernentes ao texto literário apontando para a necessidade de o aluno relacionar 

as informações do texto ao contexto de sua produção para apreender aspectos da nossa 

cultura. Por fim, no bloco de Contextualização Sociocultural, a habilidade leitora aparece 
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relacionada à compreensão dos recursos linguísticos para utilização da língua na vida social. 

De todos os lados, as habilidades propostas pelo documento demonstram a necessidade de o 

aluno refletir sobre a linguagem o que aponta, prioritariamente, para as condições de recepção 

dos textos verbais ou não verbais, demandando leitura crítica e compreensão dos seus 

sentidos. 

Embora bastante teórico, o documento apresentado orienta claramente para a 

proposição de um ensino pautado na reflexão e utilização da língua materna a partir da relação 

com outros componentes curriculares também voltados para área das linguagens. Numa 

revisão atualizada o PCN+ (BRASIL, 2006) apresenta um complemento para o trabalho com 

a língua materna numa proposta mais prática, inclusive com sugestões de atividades. É sobre 

este vínculo teoria e prática para o ensino de leitura e literatura que se tratará no próximo 

tópico de discussão desta pesquisa. 

 

2.4.2 PCN+: Orientações Educacionais Complementares aos Parâmetros Curriculares                                              

Nacionais  

 

Versão mais recente das orientações para o Ensino Médio no Brasil, o PCN+ foi 

publicado em 2006 com o objetivo de: 

 

 ―discutir a condução do aprendizado, nos diferentes contextos e condições de 
trabalho das escolas brasileiras, de forma a responder às transformações sociais e 
culturais do mundo contemporâneo, levando em conta as leis e diretrizes que 
redirecionam a educação básica.‖ (BRASIL, 2006, p.5). 
 

 Trata-se de um documento com tendência clara de diálogo com os docentes, 

coordenadores e diretores de escola, propondo-lhes orientações didáticas para efetivar o 

trabalho com competências e habilidades de linguagem de que já tratara o PCNEM (BRASIL, 

2000).  

Este documento reforça a noção de uma formação diferenciada em nível médio de 

escolaridade, afirmando que:  

 

O novo ensino médio, nos termos da Lei, de sua regulamentação e encaminhamento, 
deixa portanto de ser apenas preparatório para o ensino superior ou estritamente 
profissionalizante, para assumir a responsabilidade de completar a educação básica. 
Em qualquer de suas modalidades, isso significa preparar para a vida, qualificar para 
a cidadania e capacitar para o aprendizado permanente, seja no eventual 
prosseguimento dos estudos, seja no mundo do trabalho. (BRASIL, 2006, p.8). 
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Para este objetivo, abrangente de formação média, com vistas para o preparo para 

a vida social e profissional e constante abertura para o conhecimento não servem propostas 

didáticas de ensino da língua que reforcem modelos de mera transmissão dos conhecimentos 

de regras da língua portuguesa. Novamente, o documento retoma a ideia do desenvolvimento 

de competências e habilidades por meio de uma ação articulada entre os componentes 

curriculares organizados nas áreas do conhecimento. 

Esta abordagem educacional voltada para o desenvolvimento de competências 

apresenta uma nova visão do processo de ensino e aprendizagem, salientando que:  

 

[...] o aprendizado é conduzido de maneira que: 
• os saberes disciplinares, com suas nomenclaturas específicas, não se separam do 
domínio das linguagens de utilidade mais geral; 
• os saberes práticos, como equacionar e resolver problemas reais, não se apartam de 
aspectos gerais e abstratos, de valores éticos e estéticos, ou seja, estão também 
associados a visões de mundo. 
Nessa proposta, portanto, competências e conhecimentos são desenvolvidos em 
conjunto e se reforçam reciprocamente. (BRASIL, 2006, p. 13 e 14)  

 

De maneira geral, segundo consta no documento em estudo, pode-se ―conceber 

cada competência como um feixe ou uma articulação coerente de habilidades‖ (BRASIL, 

2006, p.18) que organizam os componentes curriculares e as propostas de ensino de forma a 

valorizar a formação escolar que promove a ação individual, social e profissional do aluno em 

detrimento da mera acumulação dos saberes enciclopédicos. No entanto, o documento não 

deixa de salientar o papel dos conceitos abstratos, que podem e devem ser desenvolvidos nas 

escolas subsidiando a construção do conhecimento que levará o aluno a atuar no meio em que 

vive.  

Acerca dos blocos ou eixos que estruturam o ensino de LM, o PCN+ 

(BRASIL,2006) apresenta um detalhamento maior do que cada um deles compreende, 

concretizando sua tendência à praticidade para as orientações didáticas. Para o eixo de 

Representação e Comunicação, nota-se que há valorização de conceitos linguísticos 

associados ao desenvolvimento das competências e habilidades:  

 

Comparar linguagens, compreender a língua materna como geradora de significação 
para a realidade, de uma organização de mundo e da própria identidade são 
competências do eixo Representação e Comunicação que exigem estudo 
metalinguístico, estudo que não é possível sem o domínio de conceitos como 
linguagem, língua, fala, identidade, cultura. Logo, competências e conteúdos 
fundados em determinados conceitos se cruzam. Os procedimentos de trabalho com 
esses conceitos conduzem à aquisição ou desenvolvimento das competências gerais. 
(BRASIL, 2006, p. 26) 
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 Já para o bloco de Investigação e Compreensão, o texto em discussão aponta as 

seguintes competências a serem desenvolvidas junto ao educando do Ensino Médio: 

 

Conhecer e utilizar eficazmente procedimentos de análise textual (lato sensu), 
conhecer a dinâmica da interlocução, distinguir realidade de construção simbólica do 
real, recuperar as formas instituídas de construção do imaginário coletivo, dominar 
os componentes estruturais das diversas linguagens e seus arranjos possíveis, 
compreender criticamente a diversidade das linguagens são competências que fazem 
parte do domínio da Investigação e Compreensão. Essas competências relacionam-
se com o domínio de conceitos específicos, diferentes daqueles que sustentam o 
domínio anterior, mas não desvinculados deles, uma vez que os conceitos atuam em 
rede. Por exemplo: 
– entender que o significado de um diálogo se constrói à medida que esse diálogo 
vai-se engendrando entre dois ou mais indivíduos exige a compreensão e a aplicação 
de conceitos como língua falada, língua escrita e interlocução; 
– entender uma partida de determinado esporte implica conhecer e aplicar o conceito 
de sintaxe (lato sensu); 
– analisar satisfatoriamente uma manifestação artística do século 20 resultante da 
―releitura‖ de uma obra do século 19 depende do conhecimento e da aplicação do 
conceito de intertextualidade; 
– analisar criticamente a narração de uma partida de futebol implica o domínio do 
conceito de redundância, entre outros. (BRASIL, 2006, p. 27) 

 

Especificamente, este bloco trata da análise textual, apontando habilidades leitoras 

que permitem ao aluno atuar de forma crítica e reflexiva sobre as informações que lhe são 

ofertadas no seu convívio social. Também os conceitos ganham destaque neste eixo 

principalmente no que se refere à literatura, pois é o domínio de informações variadas acerca 

do texto literário que permitirá ao aluno fazer inferências e leituras críticas acerca do sentido 

do que lê.  

Quanto ao bloco de Contextualização Sociocultural, retomam-se as habilidades 

de leitura como a exploração de um texto a partir do reconhecimento do seu público-alvo, de 

suas condições de produção e circulação ou mesmo das vozes que o constituem:  

 

A compreensão do contexto em que se produzem os objetos culturais concretizados 
nas linguagens, hoje ou no passado, assim como o caráter histórico da construção 
dessas representações, é fundamental também para que o funcionamento das 
linguagens seja entendido, investigado e compreendido na sua perspectiva social, 
não apenas como manifestações isoladas de um indivíduo, de uma classe. As 
competências gerais previstas no eixo da Contextualização Sociocultural dão conta 
desses aspectos, favorecendo o conhecimento efetivo, significativo e crítico que a 
escola pretende que seus alunos construam ou adquiram. Exemplificando: 
– o conhecimento de alguns conceitos de sociolingüística é essencial para que 
nossos alunos não criem ou alimentem preconceitos em relação aos falares diversos 
que compõem o espectro do português utilizado no Brasil. 
– a mesma análise crítica da narrativa de uma partida de futebol (exemplo que 
usamos anteriormente) depende também do domínio e da aplicação do conceito de 
público-alvo, entre outros. (BRASIL, 2006, p. 27) 
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Pelos exemplos dados em cada um dos blocos e suas respectivas competências, 

nota-se a importância do papel do professor para a formação de leitores capazes de atuar na e 

com a linguagem para a construção de seu conhecimento. Depreende-se, com isso, que as 

instruções de documentos oficiais cada vez mais reafirmam a necessidade de a escola repensar 

sua forma de organização e planejamento de atividades e metodologias, pois as cobranças, das 

quais se tratou no início deste texto, em nada se assemelham às perspectivas puramente 

conteudistas que, ainda, permanecem em muitas instituições de ensino, em especial, nas aulas 

de língua materna.  

Por outro lado, o documento resolve uma problemática, que vem sendo discutida 

constantemente pelos professores de LM, acerca do ensino ou não de conceitos linguísticos e 

literários. Na prática, há aqueles que defendem o ensino de conceitos nas aulas de língua e 

literatura, contrários àqueles que abominam a transmissão de tais conceitos. Na verdade, esta 

é uma discussão vazia e desnecessária já que consta nas orientações do PCNEM (BRASIL, 

2000) e também do PCN+ (BRASIL, 2006) a orientação para que os conceitos abstratos 

façam sim parte do aprendizado dos alunos nas aulas de LM. O que precisa ser observado e 

discutido, na verdade, é o ―como‖ apresentar esses conceitos de modo que sejam 

estabelecidos os vínculos entre o conteúdo e as competências a serem construídas e não 

simplesmente a memorização de regras e fatos literários que não fazem sentido ao educando.  

Segundo os apontamentos do PCN+ (BRASIL, 2006, p.55), o papel do Ensino 

Médio na formação do aluno é ―oferecer aos estudantes oportunidades de uma compreensão 

mais aguçada dos mecanismos que regulam nossa língua, tendo como ponto de apoio alguns 

dos produtos mais caros às culturas letradas: textos escritos, especialmente os literários‖. 

Nota-se, com isso, que o ensino de LM, nesta fase da escolarização, precisa ser visto como 

um momento em que o aluno, de modo geral, deve ser levado a explorar e compreender as 

possibilidades de uso da língua e a exercitar sua capacidade leitora a partir dos estudos de 

textos que permitam a compreensão da cultura brasileira. Trata-se, portanto, de um enfoque 

metodológico diferenciado no qual se passa a refletir sobre como os conteúdos abordados 

travam relação direta com a aquisição de competências e habilidade para o estudo de língua 

portuguesa e literatura. 

Os conceitos a serem trabalhados em prol da construção de competências e 

habilidades de língua portuguesa também são apontados no documento em estudo. Como se 

trata de uma redação longa, far-se-á um recorte daqueles que interessam a este estudo:  

 
Quadro 3: Conceitos, competências e habilidades para o Bloco de Representação e comunicação 

Representação e comunicação 
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Conceitos Competências e habilidades 
1. Denotação e conotação Utilizar linguagens nos três níveis de competência: interativa, gramatical e 

textual 
Ser falante e usuário de uma língua pressupõe: [...] 
• a leitura plena e produção de todos os significativos, implicando: 
– caracterização dos diversos gêneros e seus mecanismos de articulação; 
– leitura de imagens; 
– percepção das sequências e dos tipos no interior dos gêneros; 
– paráfrase oral, com substituição de elementos coesivos, mantendo-se o 
sentido original do texto. 

2. Texto 
 

Ler e interpretar 
Ser leitor, no sentido pleno da palavra, pressupõe uma série de domínios: 
• do código (verbal ou não) e suas convenções; 
• dos mecanismos de articulação que constituem o todo significativo; 
• do contexto em que se insere esse todo. 

3.Interlocução, significação, 
dialogismo 

Colocar-se como protagonista na produção e recepção de textos 
Ser produtor de textos, falados ou escritos, e atuar como interlocutor e leitor 
requer o desenvolvimento progressivo de diversas habilidades e 
competências. Entre tantas, a correspondência com os colegas e com 
membros da comunidade – por fax e correio eletrônico (e-mail, chat), por 
exemplo – é uma atividade que desenvolve essa competência. 
 

Orientações Curriculares Complementares aos Parâmetros Curriculares Nacionais (BRASIL, 2006, p. 59 a 63) 
 

No quadro acima, foram colocados apenas os conceitos e suas respectivas 

competências e habilidades que remetem à importância da leitura como construção interativa 

de significados e não apenas mera decodificação de informações presentes na esfera 

superficial do texto. Percebe-se que as habilidades leitoras de que trata o documento são 

aquelas que permitem ao aluno imergir no discurso que o texto apresenta, fazendo relações 

entre as informações nele contidas, sua estrutura e as condições de sua produção. Vê-se, 

portanto, que também para a leitura, nesta etapa de Ensino Médio, é necessário introduzir um 

trabalho reflexivo e não apenas informativo. 

 
Quadro 4: Conceitos, competências e habilidades para o Bloco de Investigação e Compreensão 
Investigação e Compreensão 
Conceitos  Competências e habilidades 
1. Correlação entre gêneros 
textuais 
 

Analisar e interpretar no contexto de interlocução:  
• No plano da escrita, espera-se que, durante a leitura, o aluno interaja com o 
texto de tal forma que possa produzir respostas a perguntas formuladas e, 
assim, consolidar progressivamente seu texto escrito. 
 
Reconhecer recursos expressivos das linguagens 
Na vida social, e não somente na sala de aula, o aluno deve ser capaz de 
reconhecer como a linguagem foi organizada para produzir determinados 
efeitos de sentido. 
 
Identificar manifestações culturais no eixo temporal, reconhecendo os 
momentos de tradição e de ruptura 

2. Análise e Síntese 
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3. Identidade 
 
 
 
 

Os produtos culturais das diversas áreas (literatura, artes plásticas, música, 
dança etc.) mantêm intensa relação com seu tempo. O aluno deve saber, 
portanto, identificar 
obras com determinados períodos, percebendo-as como típicas de seu tempo 
ou antecipatórias de novas tendências. 
 
Emitir juízos críticos sobre manifestações culturais 
A formulação de opiniões sustentadas por argumentos é condição para 
construir um posicionamento sobre manifestações culturais que se sucedem no 
tempo e no espaço. 
Nesse sentido, é importante a compreensão de que muitas das manifestações 
culturais contemporâneas resultam de construção histórica, possibilitada por 
manifestações anteriores.  
 
Analisar metalinguisticamente as diversas linguagens 
Ao analisar uma obra de arte modernista ou apreciar um poema concreto, por 
exemplo, podemos utilizar um vocabulário técnico que seja capaz de descrever 
com maior precisão os elementos presentes nessas obras (luz, cor, linhas, 
ritmo, composição, sonoridade) e, assim, cunhar conceitos que auxiliam na 
compreensão e na fruição das mesmas. 
 
 

4. Integração 
 
 
 
 
 

5. Classificação 
 

Orientações Curriculares Complementares aos Parâmetros Curriculares Nacionais (BRASIL, 2006, p. 64 e 65) 
 

Neste bloco com conceitos e competências relacionados à Investigação e 

Compreensão, fica evidente o tipo de trabalho que deve ser desenvolvido com relação às 

estratégias de leitura, análise e interpretação de textos. No recorte feito, foram evidenciadas, 

especialmente, as competências voltadas ao trabalho com o texto literário, por meio das quais 

se pode inferir que a literatura no Ensino Médio funciona como instrumento para construção 

da visão que o aluno deve ter da cultura brasileira, seu desenvolvimento ao longo da história 

de formação da nação e suas relações com o mundo atual. Neste sentido, apresentar poemas, 

contos ou quaisquer outros gêneros literários demanda um tratamento pedagógico que leve: à 

reflexão sobre o que diz o conteúdo do texto; ao conhecimento sobre como este conteúdo se 

materializa por métodos composicionais; ao reconhecimento da situação em que se dá a 

produção textual; e à identificação dos diálogos entre o que já se consolidou como patrimônio 

cultural e o que se produz como arte na atualidade. Percebe-se, assim, que literatura, 

estratégias de leitura e formação de valores caminham juntas ao longo das três séries desta 

etapa da formação básica.  

 

Quadro 5: Conceitos, competências e habilidades para o Bloco de Contextualização sociocultural 

Contextualização sociocultural 

Conceitos Competências e Habilidades  
1. Cultura Analisar as linguagens como fontes de legitimação de acordos sociais 

As várias linguagens são legitimadas pela apropriação que delas fazem seus 
usuários. 
A escolha de uma ou mais linguagens como forma de expressão de um grupo 
social está intimamente relacionada à identidade cultural que se estabelece 

2. Arbitrariedade versus 
motivação dos signos e 
símbolos. 
Negociação de sentidos. 
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3. Significado e visão de 
mundo 

por meio dessa(s) linguagem(ns). 
 
Identificar a motivação social dos produtos culturais na sua perspectiva 
sincrônica e diacrônica 
A formação do aluno deve propiciar-lhe a compreensão dos produtos 
culturais integrados a seu(s) contexto(s) – compreensão que se constrói tanto 
pela retrospectiva histórica quanto pela presença desses produtos na 
contemporaneidade. 
 
Contextualizar e comparar esse patrimônio, respeitando as visões de 
mundo nele implícitas 
Os bens concernentes às diversas culturas costumam revelar uma dupla 
faceta: por um lado, expressam valores locais; por outro lado, sintetizam 
simbolismos universais. 
Por ambos os motivos devem ser respeitados e preservados. 
 

4. Desfrute (fruição) 
5. Ética 
6. Cidadania 
7. Conhecimento: construção 
coletiva e dinâmica 
8. Imaginário coletivo 

Orientações Curriculares Complementares aos Parâmetros Curriculares Nacionais (BRASIL, 2006, p. 68 a 70) 
 
 

Neste bloco, por meio da seleção feita, novamente evidencia-se a intrínseca 

relação que existe no trabalho com literatura, leitura e formação de valores. Os conceitos 

propostos acenam ora para a formação de leitores – conceitos 2 e 7 – nos quais se valorizam a 

verificação, pelo aluno, dos recursos discursivos utilizados para a construção de sentidos e a 

interação com o texto para sua compreensão; ora para o uso do texto literário como forma de 

perceber os bens culturais que foram e são produzidos pela humanidade visando ao prazer e à 

emoção, indispensáveis para a constituição do ser humano em quaisquer época em que viva – 

conceitos 1,3,4 e 8–; por fim, alinham a formação de valores – conceitos 5 e 6 – 

indispensáveis para que o aluno aprenda a colocar-se na posição do outro e, assim, possa 

respeitá-la, além de assumir uma postura crítica diante dos fatos que o circundam, exercendo 

seus direitos de cidadão. Todo o trabalho desenvolvido a partir desses conceitos promoverá a 

aquisição das competências e habilidades, apontadas neste quadro, as quais são, grosso modo, 

a condição para que o aluno seja capaz de atuar como protagonista na construção de seus 

conhecimentos linguísticos e literários.  

Além da orientação para que o professor procure atrelar conceitos abstratos aos 

objetivos do que pretende desenvolver com seus alunos, esclarecendo definitivamente a 

suposta dicotomia entre conhecimento formal e formação de competências, o PCN+ 

(BRASIL, 2006), seguindo sua proposta de praticidade e encaminhamento das metodologias a 

serem usadas em sala de aula, apresenta, ainda, os procedimentos que podem ser utilizados 

para o aprendizado significativo.  

Para a discussão que aqui se instaura, foram selecionados apenas os 

procedimentos relativos à competência textual, na qual se insere a problemática da formação 

de leitores e do trabalho com a literatura. Segundo o texto oficial, tais procedimentos foram 
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elencados pensando, principalmente, nas dificuldades para leitura que os alunos geralmente 

apresentam e que precisam ser sanadas a partir de estratégias que promovam a compreensão 

micro, macro e superestrutural dos textos. São elas:  

 

 Buscar apoio no significado de palavras conhecidas e inferir o das 
desconhecidas;   Fazer relações entre os significados das palavras para construir proposições;   Reconhecer o que é novo e o que já está dado em cada proposição e conectar 
as proposições entre si;  Construir um significado global, a partir do entendimento da função das 
partes do texto (simples ou complexo; particular ou geral; relevante ou dispensável);   Organizar as ideias globais num esquema coerente, concebendo o texto 
como: 
                – uma resposta a um problema; 
                – uma explicação e uma argumentação sobre uma tese; 
                – um contraste ou uma analogia entre dois ou mais fenômenos; 
                – uma descrição; 
                – uma sequência de acontecimentos;  Articular as ideias do texto com aquilo que já se sabe;   Perguntar-se sobre o processo de leitura e seus resultados. (BRASIL, 2006, 
p. 78) 

 

 

Além das estratégias gerais de leitura, as orientações do PCN+ (BRASIL, 2006) 

são ainda mais específicas ao trazerem também os procedimentos a serem adotados para a 

leitura de cada gênero a ser trabalhado com os alunos do EM. Para tanto, o documento aponta  

procedimentos que aparecem nas Matrizes Curriculares de Referência do Saeb e que, pelo que 

se nota, também adotam a perspectiva bakhtiniana dos gêneros discursivos nos quais a 

linguagem se efetiva para a comunicação humana. Destes apontamentos, serão novamente 

retirados aqueles que interessam para esta pesquisa:  

 
Quadro 6: Procedimentos para leitura de gêneros variados ( Saeb)  

Procedimentos relativos às características de 
gêneros específicos: 
 
 

• reconhecer características típicas de uma narrativa 
ficcional (narrador, personagens, espaço, tempo, conflito, 
desfecho); 
• reconhecer recursos prosódicos frequentes em um texto 
poético (rima, ritmo, assonância, aliteração, onomatopeia); 

 

 

 

 

Procedimentos que permitam estabelecer 
diferentes relações entre textos: 

• comparar paráfrase, avaliando sua maior ou menor 
fidelidade ao texto original; 
• avaliar a intenção da paródia de um texto dado; 
• identificar referências ou remissões a outros textos; 
• analisar incoerências ou contradições na referência a outro 
texto ou na incorporação de argumento de um outro autor; 
• estabelecer relações temáticas ou estilísticas (de 
semelhança ou de oposição) entre dois textos de diferentes 
autores ou de diferentes épocas 

 

 

 

• identificar a tese e os argumentos de um texto opinativo; 
• analisar a seleção de argumentos para a corroboração da 
tese; 
• analisar a pertinência das informações selecionadas na 



49 

 

 

Procedimentos relativos à  estrutura 
composicional de  textos opinativo e 
narrativo 

exposição do argumento; 
• estabelecer relações comparativas entre duas operações 
argumentativas, considerando as diferenças de sentido 
decorrentes da opção por uma ou outra; 
• avaliar a complexidade do núcleo dramático de uma 
narrativa e das ações dele decorrentes; 
• relacionar o narrador ao foco narrativo (ponto de vista); 
• relacionar a organização do cenário (tempo e espaço) com 
o enredo e a ação das personagens; 
• avaliar a propriedade da incorporação de dados da 
realidade na construção do universo ficcional. 

 

 

 

Procedimentos relativos à construção da visão 
do texto como objeto sócio-historicamente 
construído 

• distinguir texto literário de texto não-literário, em função 
da forma, finalidade e convencionalidade; 
• comparar dois textos literários, percebendo semelhanças ou 
diferenças decorrentes do momento histórico da produção de 
cada um deles; 
• diferenciar, em textos, marcas de valores e intenções de 
agentes produtores, em função de seus comprometimentos e 
interesses políticos, ideológicos e econômicos; 
• identificar, na leitura de um texto literário, as implicações 
do tratamento temático e do estilo relativas ao contexto 
histórico de produção e recepção do texto; 
• relacionar o universo narrativo com estilo de época, bem 
como com estereótipos e clichês sociais. 

Orientações Curriculares Complementares aos Parâmetros Curriculares Nacionais (BRASIL, 2006, p. 78 a 80) 
 

 

2.4.3 Matriz de Referência para o Enem: as competências e habilidades relacionadas ao 

texto literário 

 

De forma mais objetiva, a Matriz de Referência do Enem, proposta no ano de 

2009, informa a docentes e alunos quais as competências serão cobradas em cada uma das 

áreas do conhecimento previstas no PCNEM (BRASIL, 2000), valendo-se das informações 

desse documento e aprofundando-as de acordo com as tendências do exame nacional, a que 

são submetidos anualmente os alunos do Ensino Médio, inclusive para definição de quem 

adentrará ou não os portões das universidades brasileiras.  

Desta matriz far-se-á um recorte apenas das competências e habilidades que 

interessam para esta pesquisa:  

 

Quadro 7: Competências e habilidades relacionadas à Literatura ( Mariz de Referência do Enem)  
Competências Habilidades 

2. Compreender a arte como saber cultural e 
estético gerador de significação e integrador da 
organização do mundo e da própria identidade. 

H12 - Reconhecer diferentes funções da arte, do 
trabalho da produção dos artistas em seus meios 
culturais.  
H13 - Analisar as diversas produções artísticas como 
meio de explicar diferentes culturas, padrões de 
beleza e preconceitos.  
H14 - Reconhecer o valor da diversidade artística e 
das inter-relações de elementos que se apresentam 
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nas manifestações de vários grupos sociais e étnico 
3. Analisar, interpretar e aplicar recursos 
expressivos das linguagens, relacionando textos 
com seus contextos, mediante a natureza, função, 
organização, estrutura das manifestações, de 
acordo com as condições de produção e recepção 

H15 - Estabelecer relações entre o texto literário e o 
momento de sua produção, situando aspectos do 
contexto histórico, social e político.  
H16 - Relacionar informações sobre concepções 
artísticas e procedimentos de construção do texto 
literário.  
H17 - Reconhecer a presença de valores sociais e 
humanos atualizáveis e permanentes no patrimônio 
literário nacional. 

4. Compreender e usar os sistemas simbólicos das 
diferentes linguagens como meios de organização 
cognitiva da realidade pela constituição de 
significados, expressão, comunicação e 
informação. 

H18 - Identificar os elementos que concorrem para a 
progressão temática e para a organização e 
estruturação de textos de diferentes gêneros e tipos.  
H19 - Analisar a função da linguagem predominante 
nos textos em situações específicas de interlocução.  
H20 - Reconhecer a importância do patrimônio 
linguístico para a preservação da memória e da 
identidade nacional. 

5. Confrontar opiniões e pontos de vista sobre as 
diferentes linguagens e suas manifestações 
específicas. 

H21 - Reconhecer em textos de diferentes gêneros, 
recursos verbais e não-verbais utilizados com a 
finalidade de criar e mudar comportamentos e 
hábitos.  
H22 - Relacionar, em diferentes textos, opiniões, 
temas, assuntos e recursos linguísticos.  
H23 - Inferir em um texto quais são os objetivos de 
seu produtor e quem é seu público alvo, pela análise 
dos procedimentos argumentativos utilizados.  
H24 - Reconhecer no texto estratégias 
argumentativas empregadas para o convencimento 
do público, tais como a intimidação, sedução, 
comoção, chantagem, entre outras. 

6. Compreender e usar a língua portuguesa como 
língua materna, geradora de significação e 
integradora da organização do mundo e da 
própria identidade. 

H25 - Identificar, em textos de diferentes gêneros, as 
marcas linguísticas que singularizam as variedades 
linguísticas sociais, regionais e de registro.  
H26 - Relacionar as variedades lingüísticas a 
situações específicas de uso social.  
H27 - Reconhecer os usos da norma padrão da 
língua portuguesa nas diferentes situações de 
comunicação. 

Matriz de Referência para o Enem (BRASIL, 2009) 

 

O detalhamento das competências e habilidades proposto por esta matriz permite 

perceber que tal documento é mais um direcionamento para a organização do Ensino Médio, 

completando as orientações do PCNEM (BRASIL, 2000) e PCN+ (BRASIL, 2006) para o 

trabalho com a língua Portuguesa. Enquanto PCNEM (BRASIL, 2000), de forma geral, 

apresenta três blocos de competências – Comunicação e Representação, Investigação e 

Compreensão e Contextualização sociocultural – o quadro acima permite notar que duas 

competências são acrescentadas apontando a valorização da arte – competência 2 – e o 

trabalho com leitura e compreensão de texto – competência 4.  

Pelo exposto, percebe-se que os documentos oficiais e as matrizes de correção até 

aqui apresentados demonstram perspectivas dialógica e complementadora apontando os 
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rumos de um tratamento pedagógico diferenciado para a formação do alunado em nível 

médio. Nestes apontamentos, ficam evidentes dois temas que merecem atenção – leitura e 

literatura – que funcionam decisivamente para o desenvolvimento de competências e 

habilidades com a língua portuguesa.  

 

2.4.4 Matriz de Referência do Saresp: as competências e habilidades relacionadas ao 

texto literário 

 

Projeto específico do estado de São Paulo, o Saresp compreende etapas de 

avaliação de escolas públicas e privadas que pretendem verificar o funcionamento dos 

sistemas educacionais – particulares, estaduais, municipais e das escolas técnicas – a partir do 

desempenho dos alunos em provas específicas e de questionários a serem respondidos por 

pais e alunos.   

Segundo a Matriz de Referência do Saresp, até 2007, a educação básica no estado 

não apresentava uma proposta curricular diretiva tampouco um sistema de avaliação que 

evidenciasse, claramente, o que deveria ser avaliado no aprendizado dos alunos. O que se 

tinha nesta época eram trabalhos bem sucedidos, porém efetivados isoladamente numa ou 

noutra escola o que dificultava o enquadramento sistêmico e com equidade das metodologias 

e avaliações nas diversas escolas de São Paulo. A partir de 2008, passa a existir uma base 

curricular comum aplicada a todos os alunos da educação básica e uma matriz de referência 

sobre o que deve ser avaliado para evidenciação do aprendizado em cada uma das áreas do 

conhecimento.  

Dentre os instrumentos que quantificam os resultados desta nova proposta, está a 

avaliação aplicada em todas as escolas do estado anualmente, sendo que as provas de LP e 

Matemática são recorrentes, ao passo que as de história e geografia ou física, química e 

biologia são aplicadas alternadamente. Serão, as questões da prova de LP, aplicada em 2009, 

tomadas como ponto de discussão nesta pesquisa, por esta razão importam as referências para 

avaliação da proficiência em língua portuguesa exigida dos alunos do 3º ano do Ensino 

Médio, propostas pelo documento em estudo.  

A matriz em análise apresenta três competências gerais segundo as quais se 

enquadram as habilidades relativas a cada tema de LP. No quadro abaixo, será realizado um 

recorte de temas e habilidades relacionados a pesquisa:  

 

Quadro 8: Competências e Habilidades relacionadas à Literatura (Matriz de Referência do Saresp) 
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II – Situações de leitura de gêneros literários: contos, crônicas reflexivas, apólogos, novelas, romances, 
peças de teatro, ensaios literários, cartas literárias, letras de música, poemas. 
GRUPO I 
Competências para observar 

GRUPO II 
Competências para realizar 

GRUPO III 
Competências para compreender 

H34 Identificar recursos 
semânticos expressivos (antítese, 
personificação, metáfora, 
metonímia) em segmentos de um 
poema, a partir de uma dada 
definição. 
H35 Identificar uma 
interpretação adequada para um 
determinado texto literário. 
H36 Identificar, em um texto 
literário, processos explícitos de 
remissão ou referência a outros 
textos ou autores. 

H37 Organizar os episódios 
principais de uma narrativa 
literária em uma sequência lógica. 
H38 Estabelecer relações entre 
forma (verso, estrofe, exploração 
gráfica do espaço etc.) e temas 
(lirismo amoroso, descrição de 
objeto 
ou cena, retrato do cotidiano, 
narrativa dramática etc.) em um 
poema. 
H39 Estabelecer relações 
temáticas ou estilísticas de 
semelhança ou oposição entre 
textos literários: de diferentes 
autores; de diferentes gêneros; ou 
de diferentes épocas. 
H40 Estabelecer relações entre as 
condições histórico-sociais 
(políticas, religiosas, morais, 
artísticas, científicas, estéticas, 
econômicas etc.) de produção de 
um texto literário e fatores 
linguísticos de sua produção 
(escolha de gêneros, temas, 
assuntos, estruturas, finalidades, 
recursos). 
H41 Comparar e confrontar 
pontos de vista diferentes 
relacionados ao texto literário, no 
que diz respeito a histórias de 
leitura; deslegitimação ou 
legitimação popular ou 
acadêmica; condições de 
produção, circulação e recepção; 
agentes no campo específico 
(autores, financiadores, editores, 
críticos e leitores). 

H42 Inferir informação pressuposta ou 
subentendida, em um texto literário, 
com base na sua compreensão global. 
H43 Inferir o conflito gerador de uma 
narrativa literária, analisando o 
enunciado na perspectiva do papel 
assumido pelas personagens. 
H44 Inferir a perspectiva do narrador 
em um texto literário narrativo, 
justificando conceitualmente essa 
perspectiva. 
H45 Inferir o papel desempenhado 
pelas personagens em uma narrativa 
literária. 
H46 Justificar os efeitos de sentido 
produzidos em um texto literário pelo 
uso de palavras ou expressões de 
sentido figurado. 
H47 Justificar o efeito de sentido 
produzido em um texto literário pela 
exploração de recursos ortográficos ou 
morfossintáticos. 
H48 Justificar o efeito de sentido 
produzido no texto literário pelo uso 
intencional de pontuação expressiva 
(interrogação, exclamação, reticências, 
aspas etc.). 
H49 Justificar o período de produção 
(época) de um texto literário, 
considerando informações sobre seu 
gênero, tema, contexto sociocultural ou 
autoria. 
H50 Articular conhecimentos literários 
e informações textuais, inclusive as que 
dependem de pressuposições e 
inferências (semânticas e pragmáticas) 
autorizadas pelo texto, para explicar 
ambiguidades, ironias, expressões 
figuradas, opiniões ou valores 
implícitos. 

Matriz de Referência do Saresp (SÃO PAULO, SEE, 2009, p. 56) 

 

Ainda mais detalhada e específica, esta matriz contempla definições claras sobre 

leitura e análise do texto literário no que tange à observação, realização e compreensão do 

gênero literário. Percebe-se que, um pouco mais aprofundada e direcionada, a redação do 

texto produzido pelo governo estadual apresenta a importância de se trabalhar com recursos 

expressivos específicos dos textos artísticos os quais instrumentalizam a leitura a ser feita 

pelos alunos.  
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Assim como os demais documentos oficiais aqui analisados bem como a Matriz 

do Enem, a matriz paulista de avaliação também valoriza o trabalho com competências e 

habilidades para o aprendizado dos alunos, revelando igualmente a noção de que os conteúdos 

precisam entrecruzar-se aos objetivos mais amplos da formação do aluno em nível médio. 

Como breve conclusão do que se verificou nas análises até aqui realizadas, 

afirmamos que por todos os lados emergem orientações didáticas para o desenvolvimento de 

aulas de leitura e literatura, no EM, as quais permitam ao aluno: ler além da materialidade do 

texto, estabelecer relações entre o texto e suas condições de produção e compreender o texto 

artístico como representação cultural e parte da sua formação identitária. Com tão abrangentes 

objetivos, é necessária uma mudança nas metodologias conteudistas empregadas nas aulas de 

literatura, o que se pretende abordar nesta pesquisa com a apresentação de uma sequência 

didática pautada nas teorias aqui apresentada e nas orientações dos textos oficiais lidos.  
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CAPÍTULO 3 

 

 

CARACTERIZAÇÃO METODOLÓGICA DA PESQUISA 

 

 

3.1 A metodologia de pesquisa 

 

As tendências de pesquisa em LM, conforme já se acenou no capítulo 1 deste 

estudo, assumem, na atualidade, nos termos de Rajagopalan (2003), um caráter inovador no 

tocante à dosagem na valorização de teoria e prática, demonstrando que a herança positivista 

da supremacia do conhecimento racional tem dividido o seu lugar de prestígio com as 

discussões sobre prática.  

 Nesse sentido, esta pesquisa propõe, além da discussão do aparato teórico, o 

levantamento de dados sobre a relação de alunos da terceira série do EM com a leitura e a 

literatura, elucidando, assim aspectos que circundam as práticas de ensino/aprendizagem as 

quais se firmam nesta etapa da vida escolar do aluno. 

No caso deste estudo, como professora, estou em contato constante com os 

sujeitos de minha pesquisa, pois leciono LP para as terceiras séries do EM de uma escola 

pública estadual, onde o levantamento de dados se realizou. Desta forma, a proposta que 

norteou toda esta discussão floresceu a partir do ensejo de refletir sobre a prática desenvolvida 

nas aulas ministradas por mim e pretendeu contribuir para equacionar as dificuldades com o 

ensino de leitura e literatura, com as quais convivo anualmente.  

Obviamente que o objetivo deste estudo não fica circunscrito à resolução de uma 

dificuldade particular para o ensino de literatura, mas sim repousa sobre um olhar mais amplo 

que é a problemática da formação do leitor crítico e da humanização, via contato com texto 

artístico, configurada na educação atual. Damianovic (2005, p. 188) afirma que ―qualquer 

produção de conhecimento gerada pelo linguista aplicado deve, portanto, responsabilizar-se 

por um projeto político-pedagógico que busque transformar uma sociedade desigualmente 

estruturada.‖ Portanto, este estudo pretende uma contribuição para questões mais abrangente 

que dificuldades com um ou outro conteúdo escolar. 

 

3.2 A escola 
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Esta pesquisa ocorreu em uma escola da rede pública estadual, localizada no 

município de Taubaté/SP. Trata-se de um colégio voltado à formação em nível médio e em 

nível técnico, pertencente a uma rede de instituições presentes em diversas cidades do estado 

de São Paulo.  

Dentre os diferenciais da instituição deve ser salientada sua concepção 

educacional pautada no desenvolvimento de competências, habilidades e atitudes por parte do 

alunado. Numa perspectiva abrangente, podemos afirmar que a proposta pedagógica da escola 

está em consonância com as diretrizes e estudos para a formação escolar básica voltada à 

preocupação em formar cidadãos aptos à resolução de problemas e não com a mera 

transmissão do saber.  

Perrenoud (1999, p.7) defende que competência é a ―capacidade de agir 

eficazmente em um determinado tipo de situação, apoiada em conhecimentos, mas sem 

limitar-se a eles‖, princípio este que vem norteando propostas pedagógicas de diversas 

escolas, inclusive nesta em que se dá o estudo em questão, e práticas docentes pautadas no 

protagonismo do aluno, o qual deve ser motivado a utilizar o conhecimento para resolução de 

problemas presentes em seu cotidiano. Não se trata de reduzir o papel do conhecimento à 

mera ferramenta, tampouco de destituir a escola de sua caracterização como espaço de 

sistematização do saber, mas sim de evidenciar a perspectiva educacional de associação entre 

conhecimentos e ação, de tal forma que estes dois polos da educação escolar estejam 

imbricados para o mesmo fim: a formação integral do educando. É este o fio condutor do 

trabalho desenvolvido na escola onde a pesquisa ocorreu. 

Além disso, os documentos, como regimento escolar e projeto político-

pedagógico, que organizam e definem os procedimentos a serem adotados na unidade escolar 

em questão, afirmam o compromisso da instituição em promover a educação com vistas para: 

exercício da cidadania, inserção no mercado de trabalho, continuidade dos estudos, difusão da 

cultura e aptidão para vida social; propostas estas que ratificam as finalidades elencadas pela 

Lei de Diretrizes e Bases para Educação Nacional, no que tange à formação em nível médio: 

 

O ensino médio, etapa final da educação básica, com duração mínima de três anos, 
terá como finalidades: 
I - a consolidação e o aprofundamento dos conhecimentos adquiridos no ensino 
fundamental, possibilitando o prosseguimento de estudos; 
II - a preparação básica para o trabalho e a cidadania do educando, para continuar 
aprendendo, de modo a ser capaz de se adaptar com flexibilidade a novas condições 
de ocupação ou aperfeiçoamento posteriores; 



56 

 

III - o aprimoramento do educando como pessoa humana, incluindo a formação ética 
e o desenvolvimento da autonomia intelectual e do pensamento crítico; (BRASIL, 
1996) 

 
 
No que se refere à estrutura do espaço escolar, podemos destacar que se trata de 

um ambiente limpo e arejado, composto por dois grandes blocos em que se encontram onze 

salas de aula, oito laboratórios, uma sala de leitura, quatro espaços destinados à administração 

escolar, um almoxarifado, uma sala para tiragem de cópias, uma sala para professores, um 

refeitório, uma cozinha para funcionários, quatro banheiros para alunos e dois para 

professores e funcionários, um estacionamento e uma área verde com bancos e mesas de 

cimento, onde os alunos permanecem durante os horários de intervalo e de almoço, já que 

uma parte deles estuda em período integral.  

A unidade escolar funciona em três períodos: durante a manhã, são atendidos 

alunos do Ensino Médio, formando dez turmas, com quarenta alunos cada uma, e uma turma 

de alunos do Ensino Técnico com aproximadamente trinta alunos; já nos períodos vespertino 

e noturno, a escola oferece cursos técnicos em diversas áreas de gestão, informática e 

segurança do trabalho.  

Uma particularidade desta escola recai sobre o fato de que apenas uma das turmas 

de EM cursa concomitantemente o curso técnico em informática, tendo ingressado neste ano 

de 2012, quando a instituição passou a oferecer o ensino integrado para a formação em nível 

médio e técnico, com duração de três anos. Os demais alunos matriculados para o EM podem 

frequentar cursos técnicos, no entanto, esses não estão diretamente ligados à formação em 

nível médio. Há, ainda, aqueles que optam apenas por um curso técnico ou porque já 

concluíram o EM ou porque o fazem em outra unidade escolar. Assim, três realidades 

distintas emergem: a dos alunos que estudam em período integral, pois realizam dois cursos: o 

médio e o técnico; a dos alunos que cursam apenas o EM e podem ocasionalmente ingressar 

em um curso técnico, passando, nesta circunstância, a frequentar a escola um período integral; 

por fim, a realidade dos alunos que realizam apenas o curso técnico em quaisquer dos 

períodos que a escola os oferece.  

Desta população frequente na unidade escolar em 2012, vinte e três alunos 

voluntariamente optaram por participar desta pesquisa. São alunos que frequentam o terceiro 

ano do EM e eventualmente fizeram ou estão em fase de conclusão de um curso técnico, 

desvinculado da formação em nível médio. Esses alunos são os sujeitos desta pesquisa aos 

quais foram aplicados questionários a respeito de seu envolvimento com a literatura, com 

estratégias de leitura e com questões do Enem e do Saresp. 
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3.3 Integrantes da pesquisa: os alunos e a professora 

 

A unidade escolar tem, neste ano de 2012, quatro turmas de terceira série do 

Ensino Médio, num total de 160 alunos regularmente matriculados e frequentes. São turmas 

mistas, formadas por alunos que realizaram uma avaliação classificatória ao final de 2009 

com o intuito de ingressar no EM, no início de 2010.  

No momento da prova seletiva, estes alunos responderam a um questionário 

socioeconômico disponibilizado pela instituição juntamente com a avaliação. Em contato com 

este documento, pudemos apurar as seguintes informações sobre estes alunos, naquela 

ocasião: 

 

 158 dos 160 ingressantes responderam ao questionário, que era opcional; 

 Todos tinham entre 15 e19 anos; 

 156 declararam-se solteiros e dois marcaram a opção Outros quando 

indagados sobre sua situação civil; 

 Eram 82 mulheres e 76 homens; 

 155 declararam estar cursando o Ensino Fundamental e 3 já estavam no 

Ensino Médio; 

 131 eram originários de escolas públicas, 07 de escolas particulares e 17 

realizaram parte da escolaridade em nível fundamental nas escolas 

públicas e particulares; 

 Apenas 2  alunos declararam que já trabalhavam; 

 A média da renda familiar, registrada em números de salários-mínimos, 

ficou entre: 1 e 2 salários para 30 alunos, entre 3 e 5 salários para 86 

alunos; entre 6 e 10 salários para 34 alunos; e mais que 11 salários para 7 

alunos; 

 96 alunos declararam-se com cor de pele branca; 11 com pele preta; 40 

pardos; 07 amarelos; 1 indígena; os demais  não declararam sua cor; 

 116 declaram ter acesso à internet em casa e 41 disseram que não têm este 

recurso em seus domicílios; 



58 

 

 121 declararam buscar a escola para obter também formação em nível 

técnico, 16 manifestaram o desejo de aprofundar conhecimentos e 19 

disseram que escolheram a escola por ser gratuita; 

 

Como o índice de desistência ou transferência de alunos foi mínimo desde o 

ingresso, chegando a aproximadamente 5% do total, é válido afirmar que a caracterização da 

população pesquisada não sofreu significativas alterações do que se apurou pelo questionário 

analisado. 

 Desde 2010, a convivência entre a professora responsável por este estudo e as 

turmas aqui apresentadas deu-se nas seguintes etapas: inicialmente como professora de 

Língua Portuguesa e Literatura na primeira série; como professora coordenadora do curso, 

quando eles já se encontravam na segunda série; e, finalmente, como professora da terceira 

série. É fato que estes três anos incompletos de contato diário permitiram confirmar boa parte 

das informações apresentadas no questionário socioeconômico, tais como condição familiar e 

econômica, anseios com relação à continuidade dos estudos e formação profissional. Além 

disso, este contato evidenciou também o percurso de aprendizagem vivenciado por estes 

alunos para o domínio das diversas frentes de estudo na disciplina de Língua Portuguesa. 

Dentre as diversas vivências pedagógicas à frente do ensino desta disciplina, 

chamou atenção o aprendizado de leitura neste momento de escolaridade desses alunos, pois, 

embora apresentem rendimentos satisfatórios nas avaliações a que são submetidos com 

frequência na escola e até avaliações externas (vestibulares já realizados, provas do tipo 

‗simulados‘ em cursinhos pré-vestibulares), ainda assim, é visível que os anseios por leitores 

proficientes, que desenvolvam estratégias de leitura e tenham domínio e autonomia para este 

processo cognitivo, estão em certa medida distantes da realidade encontrada com estas turmas 

já na fase final da escolarização básica. Não se pode afirmar que faltem competências leitoras 

para estes alunos, ao contrário, eles apresentam bom desempenho em atividades de leitura, 

ocorre que o processo ainda é bastante intuitivo, principalmente com relação às estratégias.  

A situação agrava-se para a leitura de gêneros literários os quais são alvo de 

reclamações e críticas, dada a dificuldade encontrada para a compreensão de poemas, 

romances, contos, peças teatrais e crônicas apresentadas ao longo destes três anos.  

Neste cenário, buscou-se desenvolver uma pesquisa que apresentasse com dados 

concretos a realidade do aprendizado de leitura dos alunos; demonstrasse a relação que eles 

têm com a literatura, especialmente, concepções e afinidades; e apontasse o grau de facilidade 
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e dificuldade para responder a questões com textos literários retiradas de provas do Enem e do 

Saresp, exames pelos quais eles deveriam passar antes mesmo da conclusão do curso. 

 

3.4 A pesquisa: cronograma e etapas 

 

A abordagem direta com alunos iniciou-se quando os objetivos da pesquisa e suas 

etapas foram apresentados às turmas de terceiros anos numa breve e objetiva explanação oral 

realizada pela pesquisadora. O intuito foi de verificar quem manifestava o desejo de participar 

da pesquisa e, dos alunos presentes neste dia, vinte e três aceitaram ser voluntários do estudo, 

sendo: cinco da turma A, sete da turma B, seis da turma C e cinco da turma D.  

 Optou-se por esta forma de seleção dos sujeitos de pesquisa, pois imposições para 

alunos desta faixa etária, entre 17 e 18 anos, costumam gerar desconfortos e desinteresses, 

principalmente porque, a esta altura, muitos já estão sobrecarregados com atividades 

estudantis e até profissionais, assim pretendeu-se deixá-los à vontade para participação ou não 

da pesquisa. 

O passo seguinte foi apresentar aos alunos os detalhes sobre as etapas da pesquisa 

e entregar-lhes o Termo de consentimento livre e esclarecido, conforme documentação 

entregue ao Comitê de Ética em Pesquisa e em anexo neste trabalho. Dentre os sujeitos 

pesquisados apenas dois já haviam atingido a maioridade e puderam assinar imediatamente o 

termo; quanto aos demais, foram orientados a levar o documento para que o responsável 

tomasse ciência e permitisse ou não a participação neste estudo. Foram dados cinco dias para 

devolução do documento: os alunos levaram-no em 17 de setembro de 2012 e poderiam 

devolvê-lo até 21 de setembro de 2012. 

Como houvesse aceitação plena dos responsáveis, foi estabelecido juntamente 

com os alunos um cronograma para a realização de reuniões que deveriam ocorrer de acordo 

com a seguinte programação: 

 

Quadro 9: Cronograma e etapas da pesquisa 

Datas e número de aulas utilizadas Ações realizadas em cada encontro 

21 de setembro de 2012 (2 aulas)  Devolução dos Termos de 
consentimento livre e esclarecido, 
devidamente assinado pelo 
responsável pelo aluno;  Questionário I; 
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 Questionário II. 

24 de setembro de 2012 (2 aulas)   Sequência I; 

 Questionário 3 sobre essa sequência. 

25 de setembro de 2012 (2 aulas)   Sequência II; 

 Questionário 4 sobre essa sequência; 

 Agradecimentos aos sujeitos de 

pesquisa. 

 

O período escolhido para os encontros correspondeu a datas em que a escola 

desenvolvia seus conselhos de classe, referentes ao desempenho dos alunos no terceiro 

bimestre. Como nesta unidade, esses conselhos são participativos e feitos por séries, um a 

cada dia, envolvendo alunos e professores, as turmas acabam ficando, nestas datas, com 

atividades de revisão de conteúdo ou práticas (jogos, por exemplo), sendo assim, foi possível 

utilizar duas aulas de cada dia para aplicação dos questionários da pesquisa, sem que os 

alunos tivessem prejuízo em suas atividades escolares.  

  A coleta de dados foi iniciada com a distribuição do Questionário 1 (Anexo A), 

cuja temática foi Literatura para que os alunos respondessem a dez questões sobre o contato 

com gêneros literários.  Neste questionário, buscou-se verificar: 

 

 Concepção sobre o que é literatura; 

 Frequência de leitura das obras literárias; 

 Preferências por quais gêneros literários; 

 Dificuldades de facilidades para leitura de obras literárias; 

 Motivos para o estudo de literatura. 

 

Após a devolução do Questionário 1, os alunos receberam o Questionário 2 

(Anexo B), com temática sobre  Leitura e com o qual se pretendeu levantar dados sobre: 

 

 Concepção individual do que é leitura; 

 Frequência da leitura realizada fora da sala de aula; 

 Gêneros mais lidos pelos alunos; 
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  Utilização de estratégias para leitura global do texto, por meio 

de identificação de elementos que ficam evidenciados antes mesmo da 

leitura do texto; 

 Definição de objetivos para leitura e levantamento de hipóteses. 

 

Esses questionários foram respondidos sem a intervenção da pesquisadora, 

individualmente e em reuniões, ocorridas em sala reservada, dentro da própria unidade de 

ensino, seguindo data e horário previamente definidos.  

Na data da primeira reunião, os alunos sentaram-se em carteiras individuais, 

receberam os Questionários I e II (Anexos A e B, respectivamente), foram orientados a não 

identificar seus nomes no cabeçalho das folhas de perguntas e a constarem em cada questão a 

realidade de suas opiniões sobre os temas sugeridos e sobre práticas leitoras utilizadas. Depois 

que as questões foram respondidas, cada aluno entregou sua folha e deixou a sala, o que 

transcorreu em apenas uma das duas aulas previstas para este encontro. 

No segundo dia definido para encontro entre pesquisadora e sujeitos, a proposta 

foi entregar aos alunos uma sequência de questões de múltipla escolha elaboradas a partir de 

gêneros literários diversos. Tratava-se de um apanhado de questões, retiradas da avaliação do 

Enem 2011, nas quais não foram feitas alterações em trechos de textos sugeridos para leitura, 

tampouco nos enunciados ou alternativas propostos.  Esta atividade foi denominada Lista 1 

(Anexo C) e contou com seis questões as quais os alunos deveriam responder 

individualmente, sem consulta a quaisquer materiais e sem a intervenção da professora. 

Finalizada a etapa de resolução de questões, os alunos receberam o Questionário 3 (Anexo D), 

composto de nove perguntas e  elaborado com o intuito de compreender e evidenciar: 

 

 Facilidades e dificuldades encontradas na leitura dos textos apresentados; 

 Facilidades e dificuldades encontradas na compreensão dos enunciados de 

cada uma das questões propostas; 

 Reconhecimento e familiarização com os textos presentes na sequência; 

 Estratégias para compreensão vocabular; 

 Apreciação individual do grau de dificuldade da sequência; 

 

Já no terceiro encontro, os alunos responderam a mais uma lista de atividades 

envolvendo textos literários, no entanto, desta vez, elas somavam dezesseis questões de 
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múltipla escolha, retiradas da avaliação do Saresp 2009 (Anexo E). As estratégias didáticas 

utilizadas para resolução dessas questões foram de, novamente, não permitir consultas a 

dicionários ou livros de pesquisa, tampouco a intervenção ou o apoio da professora, além do 

trabalho individual.  

Embora esta sequência de exercícios contasse com um número maior de questões, 

os alunos não necessitaram de muito tempo, além do previsto, para finalizá-la e, por isso, 

ainda na estimativa das duas aulas, foi possível aplicar o Questionário 4 (Anexo F), o qual 

pretendeu também verificar as dificuldades e facilidades encontradas pelos alunos com textos, 

questões e vocabulário. Este questionário contava com oito questões, pois os alunos não 

foram indagados a respeito do conhecimento prévio de textos indicados para análise. Para 

finalizar a coleta de dados, a pesquisadora agradeceu a apoio e a participação dos alunos.  

O levantamento de dados proposto a partir da resolução de questões não pretendeu 

mensurar o número de acertos e erros em cada sequência de exercícios. Não tinha, portanto o 

caráter avaliativo que pode parecer, pois, ao contrário, tencionou verificar como os sujeitos 

realizaram a leitura dos textos e a resolução das questões elaboradas a partir deles.  

Os dados colhidos com cada um dos instrumentos aplicados aos alunos são 

apresentados e discutidos na seção seguinte à luz dos preceitos teóricos já apresentados.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



63 

 

CAPÍTULO 4 

 

 

APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DE DADOS 

 

 

O levantamento de dados realizados para esta discussão buscou evidenciar as 

relações que a população pesquisada mantém com os diversos gêneros literários, bem como as 

práticas utilizadas pelos sujeitos para leitura e compreensão de textos artísticos ou não. Para 

alcançar estes objetivos, foram adotados instrumentos de coletas de dados do tipo 

questionários, formados por perguntas de cunho quantitativo e qualitativo, conforme se 

demonstrou na seção anterior deste estudo. 

 O posicionamento assumido pelos sujeitos participantes desta pesquisa serão 

demonstrados e analisados neste capítulo à luz das concepções bakhtinianas e vygotskyanas 

sobre a linguagem, do aparato teórico sobre estratégias de leitura e das indicações dos 

documentos oficiais para o ensino de LM e literatura no EM. 

Os dados emergentes são alvos de análise e apreciação nesta seção e assumem 

perspectiva de maior abrangência ao nortear a produção de uma sequência didática com a qual 

se possa colaborar para a apresentação de metodologias diretivas e produtivas ao ensino de 

literatura no EM. 

 

4.1 O contato com o texto literário: resultados do Questionário I 

 

A importância da literatura como forma de humanização, acesso à cultura e 

diminuição da segregação social, conforme defende Candido (1995), pressupõe que o acesso 

aos textos promotores destes processos seja realidade e demande um esforço real para o 

aumento sensível na leitura do texto literário.  

Neste sentido, a escola tem papel decisivo, pois, ainda que não seja fonte única de 

aprendizado dos bens culturais, ainda assim, é, para significativa parcela da nossa sociedade, 

o espaço onde o indivíduo toma contato com o texto artístico. Este dado pode ser comprovado 

pelo gráfico abaixo o qual sinaliza, em porcentagem, quando os sujeitos desta pesquisa 

tiveram acesso à literatura: 
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textos; 

S2: Apoio para os 

vestibulares 

S4: Perceber as 

alterações da 

linguagem antiga e 

contemporânea 

S6: Adquirir cultura 

e conhecimento 

S8: Prática de 

interpretação  

S10: Entretenimento 

 

Dos vinte e três sujeitos, apenas dois indicaram a literatura como fonte de 

entretenimento, as outras vinte e uma respostas dadas para a finalidade do estudo desta área 

do saber, das quais foram retirados os oito exemplos acima descritos, representam a 

perspectivas de aquisição de conhecimentos e de fonte de aprendizado as quais os sujeitos 

veem para o texto literário.  

Emerge, destes dados, a constatação de que o texto literário ainda está distante da 

prática rotineira de leitura realizada pelos sujeitos, possivelmente porque eles o vejam como 

uma obrigação escolar a ser cumprida com o objetivo claro de atingir outra fase de 

escolaridade: o nível universitário. No entanto, a função humanizadora, da qual já se tratou 

nesta discussão, fica adormecida e distante do aprendizado escolar. 

 Estes apontamentos demonstram que os sujeitos ainda compreendem a literatura 

como algo que se limita à sala de aula e aos compromissos de estudos apenas. Diante disso, 

fica evidente o postulado de Cosson (2010) e Cereja (2005) acerca da necessidade da 

reformulação das práticas adotadas para o ensino de literatura, já que, como se vem discutindo 

ao longo deste estudo, é eminente que a leitura literária esteja no centro das aulas, levando o 

aluno a perceber o prazer de ler, o compromisso de conhecer, mas também a experiência de 

ressignificar a palavra de modo a ordenar o caos social. 

No esteio da problemática metodológica que norteia esta pesquisa, as demais 

questões, as quais compõem o instrumento de coleta de dados que aqui se apresenta, 

demonstraram que há predileção e dificuldades para leitura dos gêneros literários e que os 

motivos para uma ou outra são recorrentes entre a população pesquisada.  

O gráfico abaixo evidencia as semelhanças ocorridas nas respostas dos sujeitos 

acerca do gênero literário mais lido (questão quatro): o romance, indicado como preferência 

exclusiva de leitura por quinze sujeitos. Além desses, mais dois indicaram o conto e o 

romance como mais lidos; três apontaram a predileção por crônicas apenas; um sujeito definiu 

crônicas e fábulas como leituras mais realizadas; apenas um sujeito indicou quatro  gêneros: 

romance, contos, crônicas e poemas; e, finalmente, mais um apontou contos, poemas e peças 

teatrais como aqueles que lê com frequência:  
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Dentre as justificativas para a facilidade de compreender os gêneros narrativos, 

das quais o quadro anterior demonstra exemplos, percebe-se que os elementos estruturais 

como a linguagem em prosa e a cronologia de fatos narrados são facilitadores do 

entendimento do texto. Entretanto, o S5, ao apontar a linguagem conotativa presente em 

crônicas, faz também uma comparação deste gênero e sua característica linguística com os 

poemas, afirmando que o leitor é menos exigido para compreensão da conotação em prosa 

que nos versos. Esta colocação mostra a vulnerabilidade da competência de análise de textos, 

proposta no PCEM (BRASIL, 2000, p. 95, grifo nosso), cuja redação oficial afirma que o 

aluno ao final do EM precisa: ―Analisar os recursos expressivos da linguagem verbal, 

relacionando textos/contextos, mediante a natureza, função, organização, estrutura, de acordo 

com as condições de produção, recepção‖. Percebe-se, pela colocação realizada pelo sujeito, 

que tal competência não foi adquirida completamente como ferramenta para leitura dos 

gêneros literários.  

Além disso, outro ponto significativo, verificado dentre os exemplos acima 

elucidados, diz respeito ao fato de vivenciar experiências de leitura com frequência, conforme 

apontaram os S8 e S9, como uma das justificativas para a facilidade da compreensão do texto. 

Este apontamento alinha-se ao que se discutiu nesta pesquisa acerca da metodologia para as 

aulas de literatura na qual se privilegie a vivência da leitura de textos artísticos o que pode 

contribuir decisivamente para a redução das dificuldades na compreensão dos gêneros 

literários.  

Das respostas obtidas na questão seis, acerca das justificativas para a compreensão 

de poemas, gênero entendido pelos sujeitos como mais difícil, os motivos apontados por eles 

revelam a dificuldade de trabalhar com a linguagem conotativa  e a concepção equivocada de 

que o sentido do texto está estritamente relacionado com o posicionamento do autor ou com o 

contexto de produção do poema. O quadro abaixo apresenta algumas colocações realizadas 

pelos sujeitos:  

 

Quadro 12: Motivos para as dificuldades na leitura de poemas 

A linguagem O autor O contexto 

S1:O uso, muitas vezes, de 

linguagem subjetiva e/ou o 

excesso de figuras de linguagem. 

S3: Os poemas, muitas vezes, 

parecem não fazer sentido por 

apresentarem muito sentimento e 

acabam sendo difíceis de 

S5: Dependendo da época ou da 

região onde o poema é escrito, a 

linguagem é muito difícil de 

entender. 
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entender, pois não se sabe qual 

era o sentimento do autor 

naquele momento. 

S2: A ambiguidade, o sentido 

implícito nas palavras e nos 

versos (o que geralmente varia 

bastante em função da época em 

que foi escrito) exigem uma 

interpretação muito aperfeiçoada 

do leitor. 

S4: Há todo um contexto 

histórico por trás da maioria dos 

poemas e a própria história de 

vida do autor também se reflete 

no texto. Por isso a dificuldade 

de se compreender. 

 

 

Se por um lado a pouca fluência na leitura de poemas fica evidenciada pela 

dificuldade com a linguagem levada ao extremo do lirismo, comum em versos; por outro se 

pode notar que os sujeitos sabem da necessidade de se relacionar o gênero lido com o 

contexto de sua produção, embora vejam isso como uma barreira para compreensão do texto. 

O que emerge nestas colocações também é o fato de atrelar o significado dos poemas ao seu 

autor, demonstrado pelos sujeitos 3 e 4, o que permite afirmar que o papel do leitor como 

construtor de significados, longamente discutido nesta pesquisa, não é vislumbrado pelos 

sujeitos que não se veem como participantes no processo cognitivo da leitura.  

Breves conclusões delineiam-se pelo que se apurou deste instrumento o qual 

revelou a vivência limitada dos sujeitos para com textos artísticos e, por isso mesmo, a 

importância de uma proposta metodológica que parta do texto literário, permitindo, assim, que 

o aluno amplie sua visão a respeito do que é a literatura e possa experimentar o processo 

humanizador a cujo objetivo ela se destina. Como o que se propõe nesta pesquisa é uma 

discussão acerca de literatura e leitura, pôde-se constatar, a partir dos dados levantados, que o 

papel do leitor como construtor de sentidos não parece ser uma prática entre os sujeitos, no 

entanto, este será o ponto de discussão na apresentação que se segue. 

 

4.2 O processo cognitivo da leitura: resultados do Questionário II 

 

 A leitura, conforme se apresentou no capítulo 2 deste estudo, tem modernamente, 

sido conceituada como um processo cognitivo no qual o leitor é parte da construção do 

significado do texto.  

Além dos apontamentos teóricos de Kleiman (2000, 2007), Kock (2007, 2008), 

Löbler e Flôres (2010) e Lopes-Rossi (2006, 2007, 2008) acerca da necessidade de se 
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compreender a leitura numa perspectiva de interação e de desenvolvimento de estratégias, as 

quais garantem a formação do leitor proficiente, também o PCN+ (BRASIL, 2006, p. 62) 

aponta três competências essenciais ao aluno do EM no que diz respeito à leitura: ―Ser leitor, 

no sentido pleno da palavra, pressupõe uma série de domínios: do código (verbal ou não) e 

suas convenções; dos mecanismos de articulação que constituem o todo significativo; do 

contexto em que se insere esse todo‖. Todo este aparato teórico somado as orientações dos 

documentos oficiais permitem compreender que o trabalho metodológico com a leitura 

demanda esforços em levar o aluno a dominar o processo de ler, sentindo-se parte integrante 

dele e, ao mesmo tempo, tornando-se autônomo na utilização de suas estratégias. 

 Partindo desta concepção pedagógica, este questionário buscou verificar a 

compreensão que os sujeitos tinham sobre o que é ler e as práticas por eles utilizadas no 

momento da leitura de gêneros diversos. Como os sujeitos da pesquisa compreendiam alunos 

da terceira série do EM, estimava-se encontrar um quadro de desempenho para leitura 

próximo ao que propõe o PCN+ (BRASIL, 2006) 

A questão um, de ordem qualitativa, procurou evidenciar o que os sujeitos 

entendiam por leitura e o que verificou pôde ser agrupado nas seguintes categorias: 

 

Quadro 13: Concepções sobre leitura para os sujeitos de pesquisa 

Forma de aquisição do conhecimento Entretenimento 

S1: É um ótimo hábito que devemos ter, pois nos 

traz sempre novas informações e conhecimentos. 

S5: Uma diversão que proporciona muitos 

conhecimentos e aprendizados. 

S2: Uma forma de adquirir conhecimento sobre 

diversas áreas da vida, do cotidiano.  

S6: Poder entrar em um mundo alternativo, 

esquecer e me livrar de pensamentos, fugir um 

pouco. 

S3: Essencial, pois através da leitura adquiro 

vocabulário, conhecimento, informação, clareza de 

ideias.  

S7: Além de divertido, pra mim, ler é essencial 

para se informar sobre tudo o que ocorre e já 

ocorreu. E também um meio de levar-nos a outra 

realidade. 

S4: Uma fonte de novos conhecimentos, estudos e 

cultura, além de entreter. 

S8: Na maioria das vezes uma obrigação às vezes, 

por costume, para distração.  

 

Os termos em itálico, grifos nossos, na primeira coluna do quadro revelam que os 

sujeitos entendem que ler é receber ou algo, ou informações ou vocabulário, o que também se 

nota na segunda coluna, pois, até mesmo na indicação da leitura por diversão, emergem 

termos relacionados à aquisição de conhecimentos; apenas o S6 menciona sua prática de 

entretenimento ao ler. O fato é que entre os demais sujeitos, dos quais o quadro acima traduz 
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6. Levantamento de hipóteses 6 4 13 

 

Estes resultados sinalizam a existência de procedimentos norteadores da leitura, 

porém há oscilações na utilização de cada de todos eles de modo que um mesmo sujeito vale-

se de alguns e de outros não.  

Como ponto positivo desses índices, pode-se apontar a prática de ativação dos 

conhecimentos prévios a qual é utilizada por todos os sujeitos, ainda que onze deles relatem 

que a utilização não é frequente. Por outro lado, numa perspectiva menos otimista, saltam os 

indicativos sobre objetivos de leitura e levantamento de hipóteses, os quais auxiliam 

significativamente na orientação da leitura, principalmente, quando se trata de um texto longo, 

no entanto são pouco utilizados pelos sujeitos.  

No que se destina a evidenciar as estratégias sobre a identificação da fonte de 

onde o texto é retirado ou do nome do seu autor, para auxiliar na ativação de conhecimentos 

que venham a direcionar ou esclarecer algo pertinente ao texto, nota-se que há um número 

grande de sujeitos que não as utiliza.  

Mais alentadores são os números que demonstram o uso de elementos gráficos 

como pistas para o direcionamento da leitura, já que quinze sujeitos disseram utilizar este 

recurso e apresentaram, na questão dez, o elemento que julgam auxiliar em grande medida a 

leitura do texto. Das respostas a este questionamento, apurou-se que as imagens, a 

diagramação, a cor e o tamanho de letras são os recursos que colaboram para a leitura de um 

texto. O quadro abaixo aponta a quantidade de sujeitos que indicou cada um destes elementos: 

 

Quadro 15: utilização de elementos gráficos como estratégias de leitura 

 Imagens  Diagramação do texto  Tamanho e cor de letras 

Número de 

sujeitos 

16 2 5 

 

Como explicações para a importância desses recursos no momento da leitura, os 

sujeitos relataram o caráter exemplificador, atrativo, instigador e esclarecedor que uma 

imagem pode assumir, conforme se vê nos exemplos abaixo selecionados:  

 

S10: Imagens: pois enriquece a qualidade do texto e desperta um pouco mais de vontade para a 

leitura; 

S14: Imagens geralmente tornam o texto mais chamativo e possibilitam uma leitura mais 

agradável; 
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defendido por Kleiman (2007), já apresentado nesta pesquisa, como forma de levar o aluno a 

tornar-se proficiente na leitura, tendo domínio do processo e autonomia para sua utilização.  

Embora neste questionário não se tenha apresentado nenhuma pergunta relativa ao 

texto artístico, acredita-se que os procedimentos adotados pelos sujeitos estendam-se também 

aos gêneros literários, pois representam as práticas adotadas pelos sujeitos para o processo 

cognitivo da leitura, independente do gênero a ser lido.  

 

4.3 A leitura literária em questões do Enem e do Saresp: análise dos resultados  

 

Com a finalidade de verificar de que forma os sujeitos desta pesquisa confirmam 

suas habilidades para a leitura literária, conforme foi descrito no capítulo 3 deste estudo, 

foram aplicadas as duas listas compostas por textos literários e questões de múltipla escolha, 

retirados das avaliações do Enem 2011 e do Saresp 2009.  

A Lista I, recorte feito de seis questões da prova do Enem 2011, contou com dois 

trechos de romances canônicos da literatura brasileira – Grande sertão: Veredas e O Cortiço, 

além de quatro poemas: um fragmento de Morte e vida Severina, o poema Estrada, de Manuel 

Bandeira, o poema Guardar, atribuído erroneamente a Gilka Machado, na avaliação, quando 

pertence a Antônio Cícero, e o poema Lépida e leve, este sim pertencente à poetiza carioca, 

cuja obra data do início do século XX.   

A predominância dos textos em versos a despeito de apenas dois trechos de prosa 

nesta lista ratificou as dificuldades com a leitura de poemas, apontadas pelos sujeitos no 

Questionário I, o que afetou a resolução dos testes, já que na questão quatro, construída para 

análise de O Cortiço, os índices de acertos foram maiores; ao passo que nas questões três, 

cinco e seis a quantidade de acertos foi menor. O gráfico abaixo representa em porcentagem 

esta constatação: 

 

Gráfico 9: Lista I: quantidade de acertos em cada exercício  
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os reconhecidos pelos sujeitos, o que se relaciona diretamente com o que se apontou ao longo 

deste estudo sobre a metodologia para aulas de literatura em que o texto artístico torna-se 

apenas exemplo das características de estéticas e, neste aspecto, apenas os clássicos são 

apresentados aos alunos. De outra ótica, confirma-se com este relato dos sujeitos que, à 

medida que o texto artístico é lido e discutido em sala, ele deixa de ser um enigma, 

independente da época que tenha sido escrito ou da linguagem empregada, confirmando, 

assim, o caráter atemporal do texto literário defendido por Bakhtin (2010).  

Nas duas situações acima descritas, a problemática do Letramento Literário, de 

acordo com Cosson (2006) fica em evidência, pois demanda a reformulação das práticas 

metodológicas para o ensino da literatura e reforça as noções de que este tipo de letramento 

depende em grande medida do contato entre o aluno e o texto, para que suas competências e 

habilidade para leitura se concretizem verdadeiramente.   

No que se refere à Lista II, cujo recorte foi feito da prova do Saresp 2009, são 

apresentados três textos literários a partir dos quais foram elaborados dezesseis exercícios 

também de múltipla escolha. São duas crônicas, Cascas de barbatimão, de Rubem Alves, 

para as questões de um a seis,  Dr. Mabuse perde, de Ruy Castro, para os exercícios de onze a 

dezesseis, além do fragmento de Canção de todos, do poeta Raul de Leoni, a partir do qual 

foram elaboradas as perguntas de sete a dez. Entretanto, no caso dos acertos e erros para as 

questões relativas a estes textos, o quadro abaixo demonstra que não houve diferenças  as 

quais apontem dificuldades para com prosa ou verso:  

 

                              Quadro 16: Lista II: quantidade de acertos em cada exercício  

Número da questão Erros Acertos  

1 7 16 

2 11 12 

3 6 17 

4 13 10 

5 8 15 

6 4 19 

7 8 15 

8 0 23 

9 6 17 

10 6 17 

11 3 20 
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12 2 21 

13 2 21 

14 4 19 

15 16 7 

16 9 14 

 

Curiosamente, as questões com índices de erros superiores a dez são as que foram 

construídas a partir das crônicas e não do poema, porém, ao serem indagados, no Questionário 

IV, sobre o texto que causou mais dificuldade para leitura, treze sujeitos apontaram o poema e 

justificaram, novamente, os motivos para esta dificuldade devido à linguagem poética, 

conforme se verifica nos exemplos de respostas dadas: 

 

S2: Poema é sempre mais difícil de ser compreendido 

S6: Vocabulário difícil. Tenho dificuldade com texto em rimas, acho complicado dar sentido ao 

conjunto.  

  

Depreende-se, desta contradição, que os sujeitos parecem ter internalizado a 

noção de que os textos em verso são mais complicados para se compreender, o que se pode 

justificar a partir do entrecruzamento de informações evidenciadas no Questionário I, a 

respeito dos gêneros literários mais lidos, já que neste questionário inicial, a prosa representa 

93% das respostas dadas para a preferência por narrativas contra apenas 7% para os poemas, o 

que revela o contato maior com a prosa e pode justificar o posicionamento assumido pelos 

sujeitos para a resistência aos poemas.  

  Seja a partir dos resultados apresentados para as Sequências I e II ou para seus 

respectivos questionários investigativos, o que se verifica é que as práticas escolares 

promotoras o Letramento Literário precisam estruturar-se em concepções diferenciadas sobre 

o ensino de literatura, de tal modo que o texto artístico seja o ponto inicial do estudo 

sistemático; o aluno seja visto como parte integrante na construção de seus significados; a 

obra literária seja entendida como inacabada, nos termos bakhtinianos, e, finalmente, que não 

haja predileção, na seleção das leituras literárias, apenas por clássicos.  

Esta proposta abarca aquilo que se discutiu ao longo deste estudo sobre o 

entrecruzamento das definições teóricas para o trabalho metodológico com literatura e leitura, 

as quais dialogam e orientam as práticas escolares a serem adotados para a devida 

compreensão dos gêneros literários. Será também a partir dela que se apresentará, no próximo 
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capítulo deste estudo, uma sequência didática que contribua para criação de metodologias 

destinadas ao ensino da leitura literária.   
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CAPÍTULO 5 

 

 

ANIVERSÁRIO, DE ÁLVARO DE CAMPOS: UMA PROPOSTA 

DIDÁTICA 

 

 

No capítulo anterior, foram apresentados e analisados os dados resultantes da 

pesquisa realizada em campo com alunos da 3ª série do EM de uma escola pública estadual. 

Em linhas gerais, foram elucidadas, entre outras questões, certa instabilidade no uso 

consciente das estratégias de leitura e a dificuldade coletiva para a compreensão de poemas, 

relatadas pelos sujeitos por meio dos instrumentos de coleta de dados aplicados pela 

pesquisadora.  

A partir dos apontamentos evidenciados pela análise realizada, neste capítulo, será 

apresentada uma proposta didática para o estudo do poema Aniversário, (Anexo G) do 

heterônimo Álvaro de Campos, um das muitas personalidades literárias criadas pelo poeta 

português Fernando Pessoa. O aparato teórico a que se recorreu neste capítulo parte das 

considerações de Dolz e Schneuwly (2004), sobre a elaboração de atividades para estudos de 

linguagem a partir de gêneros orais ou escritos e, especialmente, dos apontamentos de Cosson 

(2006) para a construção de sequências didáticas com vistas ao Letramento Literário. Além 

disso, também as competências e habilidades apregoadas pelos documentos oficiais da 

educação nacional destinados ao EM nortearam a composição da proposta didática que neste 

capítulo é sugerida. 

 

5.1 Sequência didática: Aspectos teóricos  

 

Dentre as sugestões para construção de metodologias diferenciadas destinadas ao 

ensino das diversas áreas do conhecimento, importa para este estudo o conceito de Sequência 

Didática (SD) como forma de organização de atividades voltadas ao ensino de Línguas. 

Historicamente, a conceituação desta expressão deu-se por um grupo de estudiosos da 

Universidade de Genebra o qual buscou definir procedimentos a serem adotados para a 
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compreensão de um determinado gênero, com vistas a proporcionar aos alunos uma 

oportunidade de escrever ou falar adequadamente numa dada situação comunicativa.  

Dolz e Schneuwly (2004) defendem a SD como um conjunto de atividades as 

quais são programadas de forma pontual, a partir de um gênero oral ou escrito, com objetivos 

claros de levar o aluno a tomar consciência sobre o uso da língua e seu funcionamento. 

Afirmam, os autores, que o uso deste modelo didático assume uma tendência prática de 

―Preparar os alunos para dominar sua língua nas situações mais diversas da vida cotidiana, 

oferecendo-lhes instrumentos precisos, imediatamente eficazes, para melhorar suas 

capacidades de escrever ou falar; (...)‖. (DOLZ E SCHNEUWLY, 2004, p.110). 

Embora a pesquisa que aqui se estrutura volte seu olhar para a leitura literária e 

não especificamente para a escrituração de um gênero, ainda assim se pode perceber que o 

postulado teórico proposto pelo grupo de Genebra relaciona-se diretamente com o objetivo 

deste estudo, acerca da proposição de uma sugestão metodológica para o trabalho com leitura 

de gêneros literários, pois também com a leitura e com a literatura instrumentaliza-se o aluno 

para compreender o mundo, inserindo-o em contextos sociais e culturais diversos.  

Nota-se também que esta perspectiva de estruturar o ensino de língua a partir de 

gêneros, preconizada pela proposta da SD, alinha-se à perspectiva bakthiniana sobre os 

gêneros discursivos, como formas relativamente estáveis utilizadas no cotidiano para 

efetivação da comunicação. Em termos diretivo e metodológico, esta visão sobre a linguagem 

é, ainda, a mesma que orienta os documentos oficiais, já apresentados ao longo desta 

discussão, os quais defendem que o estudo de literatura, no Ensino Médio, precisa apoiar-se 

na leitura dos diversos gêneros literários.  

Se o ensino de LM, e por consequência o de Literatura, deve partir desta 

concepção de textos, entendidos como gêneros, produzidos em condições reais de 

comunicação com as quais os alunos podem perceber a língua em seu funcionamento, então, 

igualmente para a construção de uma proposta destinada ao ensino da leitura literária, a qual 

se vem discutindo ao longo deste estudo, são necessárias metodologias voltadas para o 

contato direto entre o aluno e os gêneros literários, pois, ainda que o objetivo não seja a 

produção de textos artísticos, não há outra forma de levar o aluno à compreensão e à leitura 

crítica senão por meio de estratégias que lhe permitam perceber os aspectos que emanam do 

gênero lido e das suas condições de produção. 

Cosson (2006), referindo-se à problemática do ensino de literatura, defende o 

Letramento Literário como uma prática social a ser desenvolvida na escola por meio da 

leitura orientada dos gêneros artísticos, escolarização esta que encaminha o aluno para o que 
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denomina experiência do literário. Na concepção deste autor, o que largamente se difundiu 

como prática para as aulas de literatura é, na verdade, a utilização de trechos de textos para 

justificar tendências de períodos literários ou como pretexto para associação a filmes, 

propagandas, entre outros gêneros, cujas características diferem das peculiaridades dos 

gêneros literários. Numa ou noutra prática, o texto artístico não é o alvo de estudos, o que 

acaba por, cada vez mais, distanciar o alunado da literatura e impedir que estratégias para sua 

leitura sejam desenvolvidas.  

Pode-se compreender, por meio destes apontamentos teóricos, que para se 

estruturar uma proposta didática eficaz para o ensino de literatura basta promover a leitura dos 

diversos gêneros literários. Ocorre que o processo de letramento a que se remete este estudo 

parte da perspectiva de que ―(...) é tão importante a leitura do texto literário quanto as 

respostas que construímos para ela.‖ (COSSON, 2006, p.47). Desta forma, não são suficientes 

as práticas em que o aluno apenas lê o texto artístico, tão decisivo quanto este ato é o processo 

de comunicação que se dá no momento da leitura, permitindo que haja participação do leitor 

para a construção do significado daquilo que ele tem em mãos para ler.  

É neste sentido que se vem defendendo nesta pesquisa que o ensino de literatura 

está intimamente ligado às questões sobre a formação de leitores proficientes, pois, à medida 

que se compreende o texto literário como prática discursiva, cujas particularidades precisam 

ser reconhecidas pelo aluno, então o que se deve preconizar nas aulas desta área do saber é, de 

fato, a construção de uma proposta para a leitura literária, na qual os discentes têm a 

oportunidade de ―(...) construir e reconstruir a palavra que nos humaniza‖ (COSSON, 2006, 

p.23), num processo participativo de leitura. 

Para atingir tão valiosos preceitos educacionais sobre a junção entre o ensino de 

literatura e de leitura, Cosson (2006) propõe dois modelos de sequências didáticas, intitulados 

pelo autor como Sequência Básica (SB) e Sequência Expandida (SE), os quais funcionam não 

como modelos engessados a serem implantados pelos professores de Literatura, mas sim 

como possibilidades concretas para um trabalho didático com o texto literário e com as 

estratégias de leitura, mobilizadas pelo aluno para sua compreensão. 

Acerca da Sequência Básica, o autor define que quatro passos compõem o 

processo necessário para a efetivação da leitura: 1) Motivação: é o momento em que se 

prepara o aluno para o contato com o texto literário e pode ser estruturado com atividades 

lúdicas, cujas propostas afinem-se com o tema do gênero a ser lido; 2) Introdução: 

compreende uma atividade de caráter formador para apresentação breve sobre a obra literária 

e seu autor; 3) Leitura: trata-se da etapa em que o aluno de fato lê a obra, no entanto precisa, 
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nesta fase, do acompanhamento do professor, bem como da delimitação clara dos objetivos 

para leitura; 4) Interpretação: etapa composta de dois momentos: o interior e o exterior, nos 

quais o aluno, inicialmente, faz a apreciação  individual do que leu para, em seguida, 

materializar sua leitura, compartilhando as informações e ampliando os sentidos encontrados.  

No que tange aos passos para a elaboração de uma Sequência Expandida, Cosson 

(2006) afirma que devem ser incorporadas novas questões sobre a obra literária relativas à 

aprendizagem sobre e da literatura. Como aprofundamento da sequência inicial de leitura, 

esta expansão atende aos desejos e aos questionamentos dos professores do EM para que o 

ensino de literatura não abandone cânones e periodicidade, tão exigidos pelo ensino 

tradicional. Desta forma, a sequência é organizada com etapas iniciais similares à SB 

promovendo a motivação e a introdução do leitor no universo temático da obra, no entanto, o 

processo da leitura dá-se de forma diferenciada, pois deve ser realizado o registro da primeira 

interpretação feita pelo aluno, para que, em seguida, ele possa ser conduzido a um momento 

de contextualização, feito com atividades de pesquisas orientadas (teóricas, críticas, 

historiográficas, estilísticas, entre outras modalidades) cujos objetivos são o conhecimento e o 

aprofundamento das informações relacionadas à obra já lida, as quais serão compartilhadas 

com outros alunos para que a interpretação primeira seja ampliada. Concluída esta fase de 

reconhecimento e interpretação, então o aluno precisa ser levado ao processo de expansão da 

leitura, por meio da construção de diálogos entre o texto lido e outros, preferencialmente 

literários, que permitam uma atividade comparativa.  

Segundo o que já se definiu como objetivo desta pesquisa, a proposta 

metodológica, a ser apresentada como sugestão para estudo do poema pessoano escolhido, 

será estruturada segundo as indicações didáticas para a SE, a qual, nos termos de Cosson 

(2006), parece mais apropriada aos anseios das aulas de leitura literária no EM, tendo em vista 

a presença do  enfoque formativo para o conteúdo de literatura sem que sejam abandonados os 

preceitos da experiência de interpretação como construção de sentido pelo leitor, latente na 

SB.  

 

5.2 A proposta didática 

 

À luz das concepções sobre ensino e literatura acima descritas e dos resultados 

dos instrumentos de pesquisa utilizados neste estudo, definiu-se, como critério para seleção 

dentre os muitos gêneros literários existentes, o uso de poemas para a elaboração de uma SE, 
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pois se trata do gênero mais apontado pelos sujeitos de pesquisa como alvo de dificuldades no 

momento da leitura e interpretação.  

A escolha do modelo didático da SE definido por Cosson (2006) justifica-se pelo 

fato de que as atividades propostas neste tipo de sequência, primeiramente, correspondem ao 

que se defendeu longamente neste estudo acerca da estreita relação entre o ensino de leitura e 

literatura, bem como àquilo que se propôs como objetivo da pesquisa sobre a proposição de 

um modelo didático que atenda aos aspectos teóricos elucidados nesta discussão e favoreça o 

florescimento de novas ideias para o ensino de literatura. 

O texto escolhido como leitura principal é o conhecido poema Aniversário, do 

heterônimo pessoano Álvaro de Campos, cujos aspectos temáticos e estruturais exercem 

fascinação e promovem o desejo de estudo dado o paradoxo instaurado entre a aparente 

simplicidade temática e o enigmático processo de construção. Em outras palavras, o fato de 

Fernando Pessoa, um dos cânones tradicionalmente estudados na 3ª série do EM, ter assumido 

muitas faces literárias distintas e, ao mesmo tempo, apresentar poemas, como o que aqui se 

escolheu, com temática, em certa medida, pueril, faz com que a proposição de um estudo 

sistemático já tenha a motivação primeira da curiosidade dos alunos.  

Em consonância com a proposição de Cosson (2006) acerca da necessidade de 

objetivos claros, por parte do docente, no momento de elaboração das atividades para a sua 

sequência, foram definidos como intentos desta SE: 1) Promover o estudo de literatura a partir 

de um texto literário; 2) Inserir os alunos no universo fabuloso da obra de Fernando Pessoa; 3) 

Fortalecer o uso de estratégias de leitura como recursos fundamentais para a compreensão do 

texto.  

Além destes objetivos claramente direcionados para a elaboração do modelo 

didático, também se pretende, com base na proposta do PCNEM (BRASIL, 2000), a 

proposição de atividades que envolvam o componente curricular de Arte, o qual também é 

definido, segundo o documento citado, como pertencente à área de Linguagens, Códigos e 

suas Tecnologias.  

Didaticamente, as atividades, sugeridas neste estudo, que concorrem, de acordo 

com as discussões aqui levantadas, para a promoção da leitura literária podem ser estruturadas 

da seguinte forma: 

1) Motivação para leitura: como forma de preparação para o contato com o  

poema escolhido, a sugestão para que os alunos aproximem-se do objeto de leitura trata-se de 

uma atividade de resgate de memória em que, oralmente, eles são motivados a relatar suas 

experiências com relação às festas de aniversário da infância. Para tanto, precisam posicionar-
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se diante do seguinte questionamento: O que você se lembra das suas festas de aniversário, 

vivenciadas durante a infância? 

As respostas dadas devem ser registradas na lousa pelo professor e, em seguida, 

organizadas de acordo com as semelhanças apresentadas. Posteriormente, os alunos devem ser 

agrupados, obedecendo ao critério das afinidades de respostas, para que construam uma 

ilustração representativa de suas memórias.  

Embora esta atividade de criação de imagem possa parecer destoante com a faixa 

etária de alunos da 3ª série do EM, acredita-se que a possibilidade de levá-los a traduzir em 

linguagem não verbal aquilo que descrevem com palavras representa a versatilidade e o 

amadurecimento no uso das várias linguagens, necessários ao discente em fase de finalização 

do ciclo básico de educação. Trata-se, inclusive, de uma das competências definidas pelo 

PCNEM (BRASIL, 2000, p. 95), já apresentada nesta pesquisa, e caracterizada como a 

possibilidade de o aluno: ―Compreender e usar os sistemas simbólicos das diferentes 

linguagens como meios de: organização cognitiva da realidade pela constituição de 

significados, expressão, comunicação e informação.‖  

Ademais, representa também uma oportunidade de estabelecer diálogos com o 

componente curricular de Arte, já que os alunos podem valer-se de competências  

desenvolvidas nestas aulas para a construção de suas imagens. A sugestão desta atividade 

conjunta pode ser enriquecida se sua preparação contar com a parceria entre os professores de 

Literatura e de Arte.  

Conforme defende Cosson (2006), em todos os passos da SE é importante que 

sejam feitos registros das atividades realizadas, assim as ilustrações produzidas devem ficar 

em exposição na sala de aula para que os alunos percebam a progressão do trabalho realizado.  

2) Introdução: nesta etapa da sequência, é preciso apresentar brevemente aos 

alunos alguns dados relativos ao poema e seu autor. No que se refere ao poema, sugere-se que 

o professor leve os alunos a perceberem que motivos corriqueiros, como a saudade de festas 

de aniversário infantis, estão presentes em clássicos da literatura mundial, transformando as 

obras em expressões sublimes de sentimentalidade. Para tanto, o trecho abaixo, escolhido 

dentre a extensão dos versos que compõem o poema em estudo, pode ser lido pelo professor, 

de modo que os alunos percebam o motivo da festa de aniversário, sem que claramente sejam 

direcionados para as ideias de reflexão melancólica e saudosista, presentes no poema: 

 

 ―Vejo tudo outra vez com uma nitidez que me cega para o que há aqui... 
    A mesa posta com mais lugares, com melhores desenhos na loiça, com                   

mais copos,  
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O aparador com muitas coisas – doces, frutas, o resto na sombra debaixo do alçado 
–,  

    As tias velhas, os primos diferentes, e tudo era por minha causa, 
    No tempo em que festejavam o dia dos meus anos....‖ (COUTINHO, 1976,    p. 

264) 
 
 

  Já a respeito das informações básicas sobre o autor, deve-se situar a obra de 

Pessoa, numa explanação sucinta aos alunos, acerca da sua importância para o movimento 

modernista português e da singularidade que caracteriza o fenômeno da heteronímia, pelo 

qual o poeta desdobrou-se em outras personalidades literárias, num projeto de arte único, 

arrojado e intrigante. Convém, igualmente neste momento, tratar dos aspectos que 

caracterizam o heterônimo Álvaro de Campos, especialmente no que tange às fases segundo 

as quais podem ser  agrupados os seus poemas. Tradicionalmente, os estudos críticos de 

literatura definem que a poesia de Álvaro de Campos apresenta um momento decadente, uma 

fase futurista, corresponde aos anseios do florescimento da arte moderna portuguesa, e, por 

fim, a fase final em que predominam a melancolia, a saudade e a dor extrema. Esta 

informação, embora tenha apenas um caráter didático, na proposição em questão, tem 

importância já que, no poema escolhido, as temáticas da saudade da infância e da dor que 

sente o eu lírico pelas perdas na vida adulta são nítidas no desenrolar das estrofes, 

especialmente nos seguintes versos da segunda estrofe: 

 

  ―No tempo em que festejavam o dia dos meus anos, 
Eu tinha a grande saúde de não perceber coisa nenhuma, 
De ser inteligente para entre a família, 
E de não ter as esperanças que os outros tinham por mim. 
Quando vim a ter esperanças, já não sabia ter esperanças. 
Quando vim a olhar para a vida, perdera o sentido da vida. (COUTINHO, 1976, 
p. 263, grifo nosso) 

 
Ao afirmar que a ausência de percepção da vida, experimentada durante a 

infância, é, para o eu lírico, sinônimo de saúde, pode-se depreender o seu posicionamento 

frente à vida adulta é o de desencanto e de pouca satisfação, visões estas que são ratificadas 

nos versos finais da estrofe, quando ele relata a perda das esperanças e do sentido da vida. 

Instaura-se, aqui, o paradoxo construído ao longo de todo o poema pautado na saudade que o 

eu lírico sente das festas de aniversário da infância e na dor da vida adulta. 

É certo que esta leitura dos versos, a qual pode ser associada aos apontamentos 

teóricos sobre o heterônimo, precisa ser estruturada pelo professor durante o preparo da 

atividade, no entanto é importante que este momento introdutório cumpra o seu papel 

formador e não seja demasiado demorado, sob pena de, conforme defende Cosson (2006), 
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tornar-se  o encaminhamento da leitura de modo que os alunos sejam levados a buscar no 

poema aquilo que o professor apresentou em sua explanação. Desta forma, sugere-se que a 

apresentação seja realmente curta e traga apenas informações abrangentes sobre o tema do 

poema e sobre o autor, podendo, inclusive, ser feita com a ativação dos conhecimentos 

prévios que os alunos tenham sobre autor e obra e não apenas com exposição do professor. 

3) Leitura: conforme evidenciam as orientações de Cosson (2006) para a 

estruturação da SE, a etapa da leitura deve ser dividida entre: o momento da primeira 

interpretação; a proposição de atividades denominadas Intervalo e Contextualização, as quais 

funcionam como acompanhamento e complemento, respectivamente, para a leitura; e, por 

fim, a atividade da segunda interpretação para o compartilhamento dos sentidos empreendidos 

ao texto lido.  

Inicialmente, como ponto crucial para a sequência de atividades, é importante que 

o professor promova o momento da primeira leitura de modo que o excesso de sensibilidade e 

emoções, característico do poema, seja percebido pelos alunos. Por esta razão, sugere-se que o 

poema seja lido pelo professor para a turma, pois, como leitor maduro e conhecedor do texto, 

pode, por meio da exploração dos recursos rítmicos, imprimir a sonoridade necessária ao 

florescimento de toda a sentimentalidade presente no poema. O reconhecimento dos aspectos 

estruturais como a importância das repetições do verso ―No tempo em que festejavam o dia 

dos meus anos‖, o qual funciona como um refrão fixador do tema do poema, bem como a 

irregularidade no tamanho das estrofes e ausência de rimas, deve orientar o preparo da leitura 

de modo que ela funcione como momento de encantamento para o aluno. 

Na sequência deste momento envolvente, os alunos precisam realizar suas leituras 

individuais e registrar suas impressões primeiras naquilo que, aqui, optou-se por denominar 

Diário de leitura, um espaço específico em que todas as etapas do processo são registradas, 

podendo ser uma parte do próprio caderno dos alunos reservada a este fim ou mesmo um 

bloco de anotações destinado apenas às leituras.  

É importante que os alunos escrevam neste diário a primeira interpretação do 

texto individualmente e em consonância com a leitura global realizada, no entanto o professor 

precisa acompanhar esse registro alertando-os de que esta compreensão primeira não deve 

atrelar-se a julgamentos da obra dos tipos costumeiros como gostou ou não do poema, na 

verdade as impressões a serem anotadas dizem respeito à compreensão temática ou até mesmo 

de aspectos estruturais que saltem aos olhos do leitor neste primeiro contato. Para isso, as 

estratégias de leitura global, definidas por Lopes-Rossi (2006, 2007, 2008), referentes à 

identificação do gênero lido (características, autoria, finalidade, público-alvo), podem ser 
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utilizadas pelo professor para que sejam somadas informações adicionais às impressões 

temáticas do poema à que os alunos chegaram após esta leitura.  

O passo seguinte deve levar os alunos a estratégias para a leitura detalhada 

realizada com inferências, delimitação de objetivos e identificação de elementos do poema 

que confirmem ou não as proposições iniciais, segundo os procedimentos definidos por 

Lopes-Rossi (2006, 2007, 2008) como necessários para a instrumentalização da leitura. 

Novamente a mediação do professor é imprescindível, pois é necessário que ele 

acompanhe a delimitação desses objetivos de modo que o poema escolhido para a leitura 

comparada não se torne o centro da aula, fazendo com que o alvo do estudo fique esquecido. 

Não se trata de determinar tais objetivos, mas de orientar os caminhos para que a comparação 

pretendida seja efetuada e até mesmo para que inconsistência ou superficialidades de leitura 

sejam constatadas e possam ser reencaminhadas com o auxílio do professor. 

A sugestão de atividades para esta leitura detalhada é a de que o poema seja 

dividido pelos alunos de acordo com campos semânticos abrangentes de modo que seja feito 

um mapeamento das proposições temáticas e a interpretação caminhe para o aprofundamento 

nesta fase da sequência. 

Tal objetivo pode ser alcançado de modo que o professor peça aos alunos que 

identifiquem os versos que apresentam: lembranças do cenário da festa, tais como os que 

encontramos na sétima estrofe em ―(...) A mesa posta com mais lugares, com melhores 

desenhos na loiça, com mais copos, / O aparador com muitas coisas — doces, frutas o resto na 

sombra debaixo do alçado--- (...)‖; menções aos familiares, encontrados nos versos: ―(...) De 

ser inteligente para entre a família. (...)‖ ou ― (...) As tias velhas, os primos diferentes (...)‖; a 

imagem da casa da infância e da vida adulta, presentes em ―(...) Na casa antiga, até eu fazer 

anos (...) ― e ― (...) O que sou hoje é como a umidade no fim da casa (...); os momentos de 

alegria e tristeza nas diferentes fases da vida, descritos em ―(...) Eu era feliz (...)‖  ou ―(...) O 

que sou hoje (e a casa dos que me amaram treme através das minhas lágrimas (...)‖; a 

materialização contraditória do tempo construída na sexta estrofe quando o eu lírico compara 

o amor pelo tempo àquele que é dedicado a uma pessoa, ―(...) Que meu amor, como uma 

pessoa esse tempo (...)‖, desejando reencontrá-lo paradoxalmente numa viagem metafísica e 

carnal; o passado e o presente, marcado, por referências diretas, como nos trechos ―(...) e eu 

ser menino (...)‖ ou ―(...) Serei velho (...)‖ ou com o uso de verbos no presente – sou – e no 

passado – fui –; entre outras possibilidades de agrupamento das informações com as quais a 

interpretação possa ser estruturada.  



90 

 

Como sugestão para uma atividade de Intervalo, escolheu-se a proposição de 

leitura comparada entre o poema em estudo e o Soneto de Aniversário, (Anexo H) do 

renomado poeta brasileiro Vinícius de Moraes. Esta atividade deve ser iniciada com a 

apresentação do título do soneto para que os alunos levantem hipóteses sobre o seu conteúdo e 

estabeleçam objetivos para leitura, individualmente ou em comum com a turma, caso haja 

necessidade, para uma comparação temática com o poema de Pessoa. 

O soneto do poeta brasileiro apresenta também o motivo do aniversário, no 

entanto o eu lírico, consciente da passagem do tempo e das mudanças que ela traz, não vê o 

envelhecimento como momento de dor, conforme se pode notar nos versos da quarta estrofe: 

―E eu te direi: amiga minha, esquece... /Que grande é este amor meu de criatura / Que vê envelhecer e 

não envelhece.‖ (CICERO; FERRAZ, 2005, p.140). Espera-se que os alunos notem as 

diferentes posições assumidas pelo eu lírico de cada um dos poemas diante da consciência que 

ambos demonstram sobre a fugacidade do tempo. Para tanto, o professor precisa tê-los 

motivado a registrar em seus diários de leitura cada passo da interpretação realizada de modo 

que a semelhança dos motivos fique clara, mas que, ao mesmo tempo, as concepções de 

melancolia, no poema pessoano, e de aceitação plena, no soneto, para a passagem do tempo 

sejam evidenciadas.   

É necessário que o professor tenha em mente o Intervalo proposto não é 

propriamente uma atividade de identificação clara de diálogo entre os textos, mas um 

momento de encaminhar a interpretação do primeiro poema lido, por meio da verificação 

temática em outro poema.                                       

Para as atividades de Contextualização, nossa opção é pelas pesquisas orientadas 

de cunhos histórico, estilístico, poético e biográfico, segundo a caracterização proposta por 

Cosson (2006), com as quais os alunos, em grupos de até cinco integrantes, devem buscar 

informações sobre: o momento histórico do Modernismo em Portugal; as tendências da obra 

de Álvaro de Campos; as características estruturais do poema em estudo como tipos de rimas, 

versos, estrofes, figuras de linguagem, entre outros mecanismos composicionais; além de 

algumas informações sobre a biografia do autor. Essas pesquisas precisam ser direcionadas 

pelo professor, devem ocorrer com estudos domiciliares e culminar com um seminário em que 

os alunos farão comunicações orais sobre os resultados obtidos. 

Esta proposta para contextualização da leitura tem por objetivo ampliar os 

conhecimentos sobre aspectos diretamente relacionados ao poema e funciona, nos termos de 

Cosson (2006), como forma de se alcançar o aprofundamento da leitura, já que o conteúdo 

elucidado pelas pesquisas precisa ser, no momento da comunicação oral dos grupos de alunos, 
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apresentados a partir do poema em estudo, de forma que não se tornem informações isoladas 

ou dissociadas.  

Tal proposta de entrecruzamento, entre as informações pesquisadas e as 

considerações já feitas no momento da leitura inicial do poema, precisa ser claramente 

definida e esclarecida pelo professor aos seus alunos, para que o momento da exposição dos 

grupos seja também a fase finalizadora da etapa da Leitura, da qual deve resultar a segunda 

interpretação realizada pelos alunos para ser compartilhada e até mesmo discutida com a 

turma.  

Acredita-se que as contextualizações aqui sugeridas, bem como a atividade de 

compartilhamento dos sentidos construídos pelos alunos, permitam o desenvolvimento da 

competência 3, indicada na Matriz de Referência para o Enem (BRASIL, 2009), já 

apresentada neste estudo, especialmente, no que tange ao desenvolvimento de aspectos 

relacionados à análise e à interpretação de textos literários, pautadas na identificação das 

relações contextuais, nas informações sobre a construção do poema e, sobretudo, no 

reconhecimento dos valores presentes; habilidades estas que permitam ao aluno:  

 

Analisar, interpretar e aplicar recursos expressivos das linguagens, relacionando 
textos com seus contextos, mediante a natureza, função, organização, estrutura das 
manifestações, de acordo com as condições de produção e recepção. (BRASIL, 
2009, p. 3)  
 
 

4) Expansão: última etapa desta sequência de atividades, a expansão deve permitir 

aos alunos a extrapolação da leitura realizada por meio da busca pelas relações  intertextuais, 

ou seja, é preciso levar os alunos à verificação do diálogo que existe entre o poema lido e 

outras obras literárias que permitam a relação com os sentidos construídos por meio da leitura 

já realizada.  

Como este trabalho comparativo, já foi, de forma embrionária, iniciado com a 

apreciação do Soneto de Aniversário, pode-se, nesta etapa, aprofundar o estudo comparativo, 

promovendo, como forma de comparação crítica, a leitura do poema Meus oito anos, (Anexo 

I) do ultrarromântico Casimiro de Abreu, no qual o motivo do aniversário não aparece, no 

entanto, relaciona-se ao poema estudado dada a presença marcante do tom saudosista do eu 

lírico. 

A sugestão para esta etapa é que seja construído pelos alunos um quadro 

comparativo entre os dois poemas para que as imagens que ambos relacionam com a saudade 

da infância sejam evidenciadas, conforme se propõe abaixo: 



92 

 

 

 Saudades da Infância -- Semelhanças 

Tema Em Aniversário Em Meus oito anos 

 

A imagem do 

menino 

 

 

O que fui de amarem-me e eu 

ser menino, 

 

Livre filho das montanhas  

 

Saudades da 

infância 

 

 

No TEMPO em que festejavam 

o dia dos meus anos, 

 

Oh! que saudades que tenho 

Da aurora da minha vida, 

Da minha infância querida 

 

 

A alegria saudosa 

 

E a alegria de todos, e a minha, 
estava certa com uma religião 
qualquer. 
O que eu sou hoje é como a 
umidade no corredor do fim da 
casa,/ 
Pondo grelado nas paredes.../ 
O que eu sou hoje (e a casa dos 
que me amaram treme através 
das minhas lágrimas) 

 

Naquela doce alegria, 

 

 

 

Em vez das mágoas do agora 

 

 

A insatisfação 

com o presente 

 

A consciência da 

perda da 

inocência  

Eu tinha a grande saúde de não 

perceber coisa nenhuma,/ 

De ser inteligente para entre a 

família,/ 

E de não ter as esperanças que 

os outros tinham por mim. 

Naquele ingênuo folgar! 

 

 

Do despontar da existência! 

- Respira a alma inocência 

 

A menção à 

passagem do 

tempo 

Hoje já não faço anos./ 

Duro. 

 

Que os anos não trazem mais!/ 

 

 

A família  

 

 

As tias velhas, os primos 

diferentes, e tudo era por minha 

causa, 

 

Eu tinha nessas delícias 

De minha mãe as carícias 

E beijos de minha irmã! 
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Após a identificação de recursos temáticos similares, os alunos precisam 

identificar, então, as diferenças dentre as quais salientamos: 

 

 A construção do cenário: Em Aniversário, apenas a casa é mencionada 

como antiga, na infância do eu lírico, e vendida, quando ele está adulto e 

se recorda dos tempos felizes. Em Meus oito anos, o espaço da infância é 

descrito com elementos da natureza, como encontramos nos versos ―(...) À 

sombra das bananeiras, /Debaixo dos laranjais (...)‖ ou ―(...) De camisa aberto o 

peito,/ - Pés descalços, braços nus –/ Correndo pelas campinas/ À roda das 

cachoeiras,(...)‖; 

 À menção à religião: Em Aniversário, o eu lírico compara sua alegria a um 

postulado religioso, comparando o ritual de seu aniversário, repetido todos 

os anos, aos que ocorrem em qualquer religião, conforme se vê em ―(...) E 

a alegria de todos, e a minha, estava certa com uma religião qualquer. (...). 

Já em Meus oito anos, o eu lírico menciona uma oração realizada durante a 

infância no verso ―(...) Rezava às Ave-Marias, (...)‖ dirigindo-se diretamente 

aos rituais católicos.  

 A melancolia: Em Aniversário, a saudade funciona como desencadeador 

de sentimentos melancólicos e desalentadores que o eu lírico tem, pois, ao 

reconstruir as lembranças das festas de aniversário do tempo da infância, 

ele apresenta a consciência do presente e os descontentamentos com a vida 

e com a passagem do tempo, já que gostaria de ―(...) ter trazido o passado 

roubado na algibeira!...‖. Esta consciência do presente aparece em escala 

muito menor no poema Meus oito anos, na verdade, o eu lírico manifesta 

repetidas vezes a saudade ―(...) Da aurora da minha vida,/ Da minha 

infância querida/ Que os anos não trazem mais! (...)‖, no entanto, dedica-

se, ao longo do poema, apenas a descrever motivos para tanto saudosismo 

com o relato das atividades praticadas na infância e seus cenários, como 

vemos em ―(...) Naqueles tempos ditosos/ Ia colher as pitangas,/Trepava a 

tirar as mangas,/Brincava à beira do mar; (...)‖. 
 

Esta proposição de atividade ampliadora da leitura pode ser construída com outros 

apontamentos de semelhanças e diferenças entre os poemas, surgidas, inclusive de outras 

leituras realizadas pelos alunos. Também os aspectos estruturais podem ser explorados nesta 
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atividade de expansão, pois é necessário que os alunos notem que o uso do verso livre e das 

estrofes com números variados de versos presentes em Aniversário, em oposição aos versos 

metrificados e rimados de Casimiro de Abreu, corresponde ao caráter de fruição das emoções 

presente no poema pessoano e corroborado com os versos ―Pára, meu coração!/ Não penses! 

Deixa o pensar na cabeça!‖, permitindo à compreensão de que o eu lírico renega à habilidade 

racional do pensamento e da reflexão.  

 Esta etapa da sequência afina-se com o postulado das estratégias de leitura 

(LOPES-ROSSI, 2006, 2007, 2008), citado nesta proposta em outras etapas, por permitir o 

que a autora definiu como momento de posicionamento crítico do leitor frente às informações 

oferecidas pelo poema e pelas relações dialógicas construídas com o estudo de outras obras 

literárias.  

Ademais, será também com esta atividade que se criará a oportunidade de 

desenvolver algumas habilidades de leitura relacionadas aos gêneros literários, segundo a 

Matriz de Referência do Saresp (SÃO PAULO, 2009), já explicitada nesta pesquisa, as quais 

se referem à: identificação de recursos expressivos de poemas e à comparação de temas e 

estilos presentes em diferentes obras literárias. 

Por fim, como proposta para a socialização dos resultados das leituras realizadas, 

num olhar ainda mais abrangente, além das análises intertextuais realizadas em sala de aula e, 

como todos os demais passos desta sequência, registradas no diário de leitura, há uma 

sugestão de montagem de um espaço em que sejam apresentadas outras obras de gêneros 

variados relacionados ao poema Aniversário. Esta pode ser a oportunidade de, em feiras 

temáticas, tão comuns em nossas escolas, os alunos, motivados pela leitura, montarem a Sala 

da saudade, espaço onde serão colocados poemas, trechos de crônicas, contos, romances, 

peças teatrais e até mesmo outros gêneros como músicas, imagens, trechos de filmes, 

relacionados às leituras por eles construídas.  

Estima-se que o desenvolvimento das etapas desta sequência didática demande 

aproximadamente dez aulas, de modo que, com duração convencional de 50 minutos, elas 

fiquem divididas da seguinte forma: 

 

 1 aula para a atividade de motivação; 

 1 aula para as atividades de apresentação de autor e obra e primeira leitura, 

realizada pelo professor; 

 1 aula para a leitura individual e registro da primeira interpretação; 
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 1 aula para apreciação do ―Soneto de Aniversário‖e breve comparação 

com o poema em estudo; 

 Em média, 3 aulas para apresentação dos seminários com as 

contextualizações e leituras aprofundadas; 

 3 aulas para as atividades de expansão da leitura; 

 

É certo que esta é uma definição aproximada do número de aulas, pois o tempo 

para o desenrolar das atividades dependerá em grande medida das habilidades leitoras que os 

alunos já tenham ou mesmo da dificuldade que apresentem para o desenvolvimento de 

algumas delas, além do grau de afinidade que mantenham com o texto poético. Cosson (2006) 

aconselha que não sejam demasiado longas as sequências propostas sob pena da perda do 

interesse ou mesmo do foco de aprendizagem. 

Num breve apanhado do que se apresentou neste capítulo, pode-se perceber que a 

proposta metodológica para o ensino de literatura, numa perspectiva de elaboração de 

atividades voltadas à leitura literária, cumpre um papel decisivo no processo de formação do 

aluno do EM, pois, pondo fim à dissociação entre ensino de LM e Literaturas, permite-lhe, 

"(...) recuperar as formas instituídas de construção do imaginário coletivo (...)‖ (BRASIL, 

2006, p. 27), ao mesmo tempo em que são aprimoradas as competências e habilidades, as 

quais o tornam um leitor proficiente.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

O desenvolvimento do presente estudo, além da exigência acadêmica para a 

pesquisadora em Linguística Aplicada, é a concretização de um anseio profissional acerca de 

uma discussão pontual sobre o ensino de literatura, cuja contribuição para a formação dos 

alunos, na modesta visão desta professora, não deveria limitar-se à transmissão de saberes 

sobre estéticas literárias. 

À frente de turmas do EM há mais de dez anos, minha inquietação, desde os 

primeiros anos de carreira docente, sempre se voltou para as metodologias de ensino de 

gêneros literários e não apenas para as informações de ou sobre Literatura. Intuitivamente, 

buscava utilizar em minhas aulas poemas, contos, crônicas ou trechos de romances com o 

objetivo de envolver os alunos no universo literário e, utopicamente, torná-los amantes da arte 

com palavras, como eu me tornei desde os anos em que fui aluna. Ocorre que nem todas as 

tentativas lograram êxito e, se, algumas vezes, tive o prazer de ouvir relatos de alunos 

concluintes acerca do desejo de cursar Letras por conta da paixão pela literatura; incontáveis 

foram as ocasiões em que alunos verbalizaram sua preocupação em aprendê-la apenas por ser 

uma exigência do vestibular. 

Este cenário motivou-me a buscar estudos sistemáticos que me permitissem 

chegar ao que se definiu como objetivo desta pesquisa: a apresentação de uma discussão sobre 

o ensino de literatura com vistas à formação do leitor crítico. 

O estreito vínculo entre os estudos literários e o uso de estratégias de leitura para a 

formação do leitor foi o caminho encontrado, de acordo com um dos objetivos específicos 

delimitados neste estudo, para se estruturar uma proposta de didática com a qual se pôde 

sugerir um trabalho metodológico em que o texto literário é o alvo do estudo e promove, ao 

mesmo tempo, os propósitos da leitura proficiente.  

As considerações bakhtinianas acerca da interação via linguagem, da 

atemporalidade das obras literárias e da presença do outro para a construção do sentido dos 

gêneros artísticos nortearam este estudo, desde seu processo inicial, por mostrarem 

concepções importantes sobre como se devem encaminhar os estudos literários sem que o 

texto seja pretexto para as explicações sobre uma ou outra estética, definidas pela história da 

literatura. Compreender, à luz deste aporte teórico, que a construção do significado da obra 

literária repousa em elementos externos ao texto, como o leitor e os valores que ele carrega  
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no momento da leitura, foi o ponto primeiro para a defesa de que o ensino de literatura 

decisivamente precisava vincular-se à problemática da leitura. 

Já a respeito do ensino de leitura o qual, historicamente, sempre foi ponto de 

questionamento por professores, especialmente, por aqueles que também são pesquisadores de 

sua prática diária, foi o postulado do trabalho com as estratégias de leitura, definido por 

Kleiman (2000, 2007), koch (2007, 2008), Lopes Rossi (2006, 2007, 2008), entre outros 

estudos a que se recorreu nesta pesquisa, o motivador para a estruturação da proposta 

metodológica aqui sugerida. Dentre as concepções destas pesquisadoras, há um consenso 

acerca da participação ativa do leitor para a construção do sentido do texto, de modo que não 

se pode tratar de aspectos relacionados à leitura compreensiva sem se levar em consideração o 

papel decisivo do leitor e a possibilidade de ensiná-lo a dominar estratégias com as quais 

possa tornar-se leitor crítico. 

Para além das discussões teóricas, este estudo contou também com o 

levantamento de dados sobre os temas acima descritos, já que, para a proposição de uma 

metodologia diferenciada para o ensino de literatura no EM, se fez necessária a constatação 

em campo das práticas voltadas à literatura e à leitura vivenciadas pelos alunos. 

 Esta busca por dados reais sobre as relações entre a literatura, a leitura e os 

sujeitos participantes desta pesquisa permitiu que a sequência didática elaborada partisse da 

constatação de uma realidade nítida de que os poemas representam um obstáculo para o leitor 

no que tange à sua compreensão. Se, conforme defende Damianovic (2005), as produções de 

linguistas aplicados precisam dar a contribuição do pesquisador para a construção de uma 

sociedade melhor, então este estudo cumpre seu papel, no cenário das pesquisas em LA por 

deixar uma sugestão, em nada engessada ou definitiva, para que outros docentes possam 

aprimorar suas práticas para o ensino da leitura de poemas. 

A respeito da escrituração da sequência didática, cabe ressaltar, neste momento, 

que as etapas apresentadas buscaram correlacionar os aspectos teóricos estudados aos 

resultados da análise feita a partir dos instrumentos de coleta de dados. A escolha, portanto, 

do poema pessoano, como objeto para a leitura orientada, bem como a definição das 

atividades concorreram para o desejo de, por meio dos dados concretos evidenciados pelos 

sujeitos de pesquisa, apresentar uma sugestão de atividade destinada ao que Cosson (2006) 

define como leitura literária desenvolvida em uma Sequência Expandida, modalidade de 

sugestão didática na qual as atividades pretendem levar o aluno à compreensão crítica do 

texto literário, tornando-o capaz de perceber os seus mecanismos composicionais e 

semânticos.  
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Além da perspectiva pedagógica que norteou todo este estudo para que se pudesse 

associar o aparato teórico discutido aos aspectos emergentes da realidade da sala de aula na 

construção da sequência didática, não se pode deixar de mencionar a preocupação da 

pesquisadora em apresentar uma proposta metodológica que concorresse para, aquilo que, 

Cândido (1995) defende como o processo humanizador desencadeado pelo contato com o 

texto artístico. Assim, não apenas a preocupação didática caracteriza este estudo, mas também 

a crença de que, via literatura, a escola pode despertar a sensibilidade necessária aos alunos, 

para que, enquanto cidadãos, possam revelar posturas solidárias e tolerantes frente às 

situações do cotidiano.  
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ANEXOS 

 

ANEXO A 

 

Questionário I – Tema:  Literatura 
 
1. Você costuma ler obras literárias?  
 (     ) Sempre           
 (     ) Frequentemente         
 (     )Às vezes          
 (     ) Raramente               
 (     )Nunca 
 
2. Para você, a literatura é: 
(     ) conjunto de textos; 
(     )forma de entretenimento; 
(     )obrigação escolar; 
 
3. Você teve contato com textos literários: 
(     ) em casa 
(     )somente na escola 
(     )com grupos de amigos 
(     ) durante o Ensino fundamental  
(     ) somente no Ensino Médio 
 
4. Que tipo de texto literário você mais lê: 
(     )contos 
(     ) crônicas 
(     )poemas 
(     )romances 
(     )peças teatrais 
(     )fábulas e apólogos 
 
5. Qual é o gênero literário que você acha 
mais difícil de compreender? 
(     )contos 
(     ) crônicas 
(     )poemas 
(     )romances 
(     )peças teatrais 
(     )fábulas e apólogos 
 
6. Sobre gênero que você indicou na 
questão 5, indique os motivos da 
dificuldade: 
 
 

 
 
 
 
7. Qual é o gênero literário que você julga 
como o mais fácil de compreender? 
(     )contos 
(     ) crônicas 
(     )poemas 
(     )romances 
(     )peças teatrais 
(     )fábulas e apólogos 
 
8. Sobre gênero que você indicou na 
questão 7, indique os motivos da 
facilidade: 
 
 
 
 
 
 
9. Durante estes três anos do Ensino 
Médio, você leu quantas obras literárias? 
(     ) apenas uma 
(     ) duas 
(     )três 
(     ) quatro 
(     )mais de cinco 
 
10. Indique três motivos pelos quais você 
julga importante o estudo de literatura: 
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ANEXO B 
 
 

Questionário II – Tema: Leitura 

1. Para você,  ler é: 
 
 
 
 
 
 
2. Fora da escola, você costuma ler textos 
diversos: 
 (     ) Sempre           
 (     ) Frequentemente         
 (     )Às vezes          
 (     ) Raramente               
 (     )Nunca 
 
3.  Assinale os tipos de textos que você lê: 
  (     ) notícias 
  (     )reportagens 
  (     )tirinhas 
  (     )panfletos 
  (     )artigos científicos 
  (     )manuais 
  (     )Outros. Indique quais são:  
 
 
 
 
4. Antes de iniciar a leitura de um texto, você 
costuma olhar a fonte de onde ele foi tirado? 
  (     )sim 
  (     )não 
 
5. Antes de iniciar a leitura de um texto, você 
costuma olhar o nome de seu autor? 
  (     )sim 
  (     )não 
 
6. Sobre o título de um texto, você: 
  (    ) lê rapidamente e já vai direto ao texto; 
  (     ) procura pensar sobre a relação que ele 
pode ter com o texto, antes mesmo de lê-lo; 
  (   ) busca relacioná-lo com o conteúdo do  
texto depois de lê-lo; 
 
7. Você costuma estabelecer objetivos para 
direcionar sua leitura antes de iniciá-la? 
(     ) Sim 
(     )Não 
(     )Algumas vezes 
 

8. Quando você está diante de um texto para 
leitura, você tem por hábito pensar em 
conhecimentos que você já tenha sobre o 
assunto abordado? 
(     ) Sim 
(     )Não 
(     )Algumas vezes 
 
9. Você observa as características gráficas do 
texto (diagramação do texto,  partes do texto, 
disposição das informações, presença de 
imagens, tipos de letras e cores) 
(     ) Sim 
(     )Não 
(     )Algumas vezes 
 
10. Aponte pelo menos um dos elementos 
gráficos descritos na questão 8 e explique 
como ele pode colaborar na leitura do texto: 
 
 
 
 
 
 
11. Você costuma levantar hipóteses sobre o 
possível conteúdo do texto antes de lê-lo? 
(     ) Sim 
(     )Não 
(     )Algumas vezes 
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ANEXO C 
 
Questões com textos literários – Lista I  

 
―Quem é pobre, pouco se apega, é um 
giro-o-giro no vago dos gerais, que 
nem os pássaros de rios e lagoas. O 
senhor vê: o Zé-Zim, o melhor meeiro 
meu aqui, risonho muito de mudar... 
[...] Belo um dia, ele tora. Ninguém 
discrepa. Eu, tantas, mesmo digo. Eu 
dou proteção. [...] Essa não faltou 
também à minha mãe, quando eu era 
menino, no sertãozinho de minha terra. 
[...] Gente melhor do lugar eram todos 
dessa família Guedes, Jidião Guedes; 
quando saíram de lá, nos trouxeram 
baixio da Sirga, da outra banda, ali 
onde o de-Janeiro vai no São 
Francisco, o senhor sabe.‖ 

ROSA, J. G.: Veredas. Rio de Janeiro: José 
Olympio (fragmento). 
 

1. Na passagem citada, Riobaldo 
expõe uma situação decorrente de uma 
desigualdade social típica das áreas 
rurais brasileiras marcadas pela 
concentração de terras e pela relação 
de dependência entre agregados e 
fazendeiros. No texto, destaca-se essa 
relação porque o personagem-
narrador: 

A demonstrando sua pouca disposição em 
ajudar seus agregados, uma vez que superou 
essa condição graças à sua força de trabalho. 
B descreve o processo de transformação de um 
meeiro — espécie de agregado — em 
proprietário de terra. 
C denuncia a falta de compromisso e a 
desocupação dos moradores, que pouco se 
envolvem no trabalho da terra. 
D mostra como a condição material da vida do 
homem livre e, ao mesmo tempo, dependente. 
E mantém o distanciamento narrativo 
condizente com sua posição social, de 
proprietário de terras. 
 

2. Leia os textos abaixo:  
TEXTO I 
 
O meu nome é Severino, 
não tenho outro de pia. 
Como há muitos Severinos, 
que é santo de romaria, 

deram então de me chamar 
Severino de Maria; 
como há muitos Severinos 
com mães chamadas Maria, 
fiquei sendo o da Maria  
do finado Zacarias 
mas isso ainda diz pouco: 
há muitos na freguesia, 
por causa de um coronel 
que se chamou Zacarias 
e que foi o mais antigo 
senhor desta sesmaria. 
Como então dizer quem fala 
ora a Vossas Senhorias? 
MELO NETO, J. C. Obra completa. Rio de 
Janeiro: Aguilar,1994. (fragmento) 
 
TEXTO II 
 
João Cabral, que já emprestara sua voz ao rio, 
transfere-a, aqui, ao retirante Severino, que, 
como o Capibaribe, também segue no caminho 
do Recife. A autoapresentação do personagem, 
na fala inicial do texto, nos mostra um 
Severino que, quanto mais se define, menos se 
individualiza, pois seus traços biográficos são 
sempre partilhados por outros homens. 
 
SECCHIN, A. C. João Cabral: a poesia do 
menos. Rio de Janeiro: Topbooks,1999. 
(fragmento) 
 
Com base no trecho de Morte e Vida Severina 
(Texto I) e na análise crítica (Texto II), 
observa-se que a relação entre o texto poético e 
o contexto social a que ele faz referência 
aponta para um problema social expresso 
literalmente pela pergunta ―Como então dizer 
quem fala/ora a Vossas Senhorias?‖. A 
resposta à pergunta expressa no poema é dada 
por meio da:  
A descrição minuciosa dos traços biográficos 
do personagem-narrador. 
B construção da figura do retirante nordestino 
como um homem resignado com a sua 
situação. 
C representação, na figura do narrador-
personagem, de outros Severinos que 
compartilham sua condição. 
D apresentação do personagem-narrador como 
uma projeção do próprio poeta, em sua crise 
existencial. 
E descrição de Severino, que, apesar de 
humilde, orgulha-se de ser descendente do 
coronel Zacarias. 
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3. Leia:  
Estrada 
 
Esta estrada onde moro, entre duas voltas do 
caminho, 
Interessa mais que uma avenida urbana. 
Nas cidades todas as pessoas se parecem. 
Todo mundo é igual. Todo mundo é toda a 
gente. 
Aqui, não: sente-se bem que cada um traz a sua 
alma. 
Cada criatura é única. 
Até os cães. 
Estes cães da roça parecem homens de 
negócio: 
Andam sempre preocupados. 
E quanta gente vem e vai! 
E tudo tem aquele caráter impressivo que faz 
meditar: 
Enterro a pé ou a carrocinha de leite puxada 
por um 
bodezinho manhoso. 
Nem falta o murmúrio da água, para sugerir, 
pela voz 
dos símbolos, 
Que a vida passa! Que a vida passa! 
E que a mocidade vai acabar. 
BANDEIRA, M. O ritmo dissoluto. Rio de 
Janeiro: Aguilar,1967.  
 
A lírica de Manuel Bandeira é pautada na 
apreensão de significados profundos a partir de 
elementos do  cotidiano. No poema Estrada, o 
lirismo presente no contraste entre campo e 
cidade aponta para:  
 
A o desejo do eu lírico de resgatar a 
movimentação dos centros urbanos, o que 
revela sua nostalgia com relação à cidade. 
B a percepção do caráter efêmero da vida, 
possibilitada pela observação da aparente 
inércia da vida rural. 
C a opção do eu lírico pelo espaço bucólico 
como possibilidade de meditação sobre a sua 
juventude. 
D a visão negativa da passagem do tempo, 
visto que esta gera insegurança. 
E a profunda sensação de medo gerada pela 
reflexão acerca da morte. 
 

4. Leia:  
 

―Abatidos pelo fadinho harmonioso e 
nostálgico dos desterrados, iam todos, até 
mesmo os brasileiros, se concentrando e 
caindo em tristeza; mas, de repente, o 
cavaquinho de Porfiro, acompanhado pelo 
violão do Firmo, romperam vibrantemente com 
um chorado baiano. Nada mais que os 
primeiros acordes da música crioula para que o 
sangue de toda aquela gente despertasse logo, 
como se alguém lhe fustigasse o corpo com 
urtigas bravas. E seguiram-se outras notas, e 
outras, cada vez mais ardentes e mais 
delirantes. Já não eram dois instrumentos que 
soavam, eram lúbricos gemidos e suspiros 
soltos em torrente, a correrem eram ais 
convulsos, chorados em frenesi de amor: 
música feita de beijos e soluços gostosos; 
carícia de fera, carícia de doer, fazendo estalar 
de gozo.‖  
Azevedo, A. O Cortiço. São Paulo: Ática. 
1983. ( fragmento) 
 
No romance O Cortiço de Aluízio Azevedo, as 
personagens são observadas como elementos 
coletivos caracterizados por condicionantes de 
origem social, sexo e etnia. Na passagem 
transcrita, o confronto entre brasileiros e 
portugueses revela prevalência do elemento 
brasileiro, pois: 
 
A destaca o nome de personagens brasileiras e 
omite o de personagens portuguesas. 
B exalta a força do cenário natural brasileiro e 
considera o do português inexpressivo. 
C mostra o poder envolvente da música 
brasileira, que cala o fado português. 
D destaca o sentimentalismo brasileiro, 
contrário à tristeza dos portugueses. 
E atribui aos brasileiros uma habilidade maior 
com instrumentos musicais. 
 
 

5. Leia:  
 

Guardar 
 
Guardar uma coisa não é escondê-la ou trancá-
la. 
Em cofre não se guarda coisa alguma. 
Em cofre perde-se a coisa à vista. 
Guardar uma coisa é olhá-la, fitá-la, mirá-la 
por  
admirá-la, isto é, iluminá-la ou ser por ela 
iluminado. 
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Guardar uma coisa é vigiá-la, isto é, fazer 
vigília por 
ela, isto é, velar por ela, isto é, estar acordado 
por ela, 
isto é, estar por ela ou ser por ela. 
Por isso melhor se guarda o voo de um pássaro 
Do que um pássaro sem voos. 
Por isso se escreve, por isso se diz, por isso se 
publica, 
por isso se declara e declama um poema: 
Para guardá-lo: 
Para que ele, por sua vez, guarde o que guarda: 
Guarde o que quer que guarda um poema: 
Por isso o lance do poema: 
 
Por guardar-se o que se quer guardar. 
 
MACHADO, G. In: MORICONI, I. (org) . Os 
cem melhores poemas do século. Rio de 
Janeiro: Objetiva, 2001.  
 
A memória  é um importante recurso do 
patrimônio cultural de uma nação. Ela está 
presente nas lembranças do passado e no 
acervo cultural de um povo. Ao tratar o fazer 
poético como uma das maneiras de se guardar 
o que se quer, o texto:  
 
A ressalta a importância de estudos históricos 
para a construção da memória social de um 
povo. 
B valoriza as lembranças individuais em 
detrimento das narrativas populares ou 
coletivas. 
C reforça a capacidade da literatura em 
promover a subjetividade e os valores 
humanos. 
D destaca a importância de reservar o texto 
literário àqueles que possuem maior repertório 
cultural.  
E revela a superioridade da escrita poética 
como forma ideal de preservação da memória 
cultural.  
 

6. Leia:  
 
Lépida e leve 
 

Língua do meu Amor velosa e doce, 
que me convences de que sou frase, 
que me contornas, que me vestes quase, 
como se o corpo meu de ti vindo me fosse. 
Língua que me cativas, que me enleias 
os surtos de ave estranha, 
em linhas longas de invisíveis teias, 

de que és, há tanto, habilidosa aranha... 
(...) 
 
Amo-te as sugestões gloriosas e funestas, 
amo-te como todas as mulheres 
te amam, ó língua-lama, ó língua-resplendor, 
longa carne de som que à ideia emprestas 
e pelas frases mudas que proferes 
nos silêncios de Amor!... 
 
MACHADO, G. In: MORICONI, I. (org) . Os 
cem melhores poemas do século. Rio de 
Janeiro: Objetiva, 2001. (fragmento) 
 
 
A poesia de Gilka Machado identifica-se com 
as concepções artísticas simbolistas. 
Entretanto, o texto selecionado incorpora 
referências temáticas e formais modernistas, já 
que, nele, a poeta:  
 
A procura desconstruir a visão metafórica do 
amor e  abandona o cuidado formal. 
B concebe a mulher como um ser sem 
linguagem e questiona o poder da palavra. 
C questiona o trabalho intelectual da mulher e 
antecipa a construção do verso livre. 
D propõe um modelo novo de erotização na 
lírica amorosa e propõe a simplificação verbal.  
E explora a construção da essência feminina, a 
partir da polissemia de ―língua‖ e inova o 
léxico.  
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ANEXO D 
 
Questionário III – Aplicado após a 
resolução da Lista I de questões com textos 
literários 
 
1. Aponte a(s) questões que você teve maior 
dificuldade para compreender o TEXTO 
indicado para leitura:  
(    ) Questão 1 
(    ) Questão 2 
(    ) Questão 3 
(    ) Questão 4 
(    ) Questão 5 
(    ) Questão 6 
Aponte os motivos da dificuldade: 
 
 
 
 
 
 
 
2. Aponte a(s) questões em que você teve 
maior facilidade para compreender o TEXTO 
indicado para leitura:  
(    ) Questão 1 
(    ) Questão 2 
(    ) Questão 3 
(    ) Questão 4 
(    ) Questão 5 
(    ) Questão 6 
 Aponte os motivos da facilidade: 
 
 
 
 
 
 
 
3. Sobre os enunciados ( pergunta sobre os 
textos lidos), qual (is) foi/foram difícil (eis) de 
compreender? 
(    ) da Questão 1 
(    ) da Questão 2 
(    ) da Questão 3 
(    ) da Questão 4 
(    ) da Questão 5 
(    ) da Questão 6 
Aponte os motivos da dificuldade: 
 
 
 
 

 
 
 
4. Sobre os enunciados ( pergunta sobre os 
textos lidos), qual (is) foi/foram fácil (eis) de 
compreender? 
(    ) da Questão 1 
(    ) da Questão 2 
(    ) da Questão 3 
(    ) da Questão 4 
(    ) da Questão 5 
(    ) da Questão 6 
Aponte os motivos da facilidade: 
 
 
 
 
 
 
 
5. Você já havia lido algum dos textos 
apresentados nas questões? 
(    ) Sim 
(    ) Não 
Em caso afirmativo, indique o número da 
questão da qual você já havia lido o texto: 
_____________ 
OBS: Pode-se apontar mais que uma questão 
 
6. Você encontrou dificuldades para identificar 
o significado de alguma palavra durante a 
leitura dos textos? 
(    ) Sim 
(    ) Não 
Em caso afirmativo, indique o(s) número(s) 
da(s) questão(ões)  em que isso ocorreu: 
____________ 
 
7. Qual é a estratégia que você utiliza quando 
não compreende o significado de uma palavra 
no texto que está lendo? 
 
 
 
 
 
 
 
8. A sequência de questões apresentada contém 
textos em prosa e verso. Sobre isso: 
(    ) você achou mais fácil compreender os 
textos em prosa. 
(    ) você achou mais fácil compreender os 
textos em verso. 
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(    ) não teve dificuldade para compreender 
nenhum texto. 
(    ) teve dificuldade para compreender todos 
os textos.  
 
9.  Você achou esta sequência de questões: 
(     ) fácil                    (     ) muito difícil 
(     ) difícil 
Por quê? 
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ANEXO E 
 
Questões com textos literários – Lista II 
 
Atenção: As questões de números 1 a 6 
baseiam-se no texto apresentado abaixo. 
 
 
Cascas de barbatimão 
Eu ia para Araxá, isto foi em 1936, ia fazer 
uma reportagem para um jornal de Belo 
Horizonte. O trem parou numa estação, ficou 
parado muito tempo, ninguém sabia por quê. 
Saltei para andar um pouco lá fora. Fazia um 
mormaço chato. Vi uma porção de cascas de 
árvores. Perguntei o que era aquilo, e me 
responderam que eram cascas de barbatimão 
que estavam ali para secar. Voltei para meu 
assento no trem e ainda esperei parado algum 
tempo. A certa altura peguei um lápis e escrevi 
no meu caderno: “Cascas de barbatimão 
secando ao sol.” 
Perguntei a algumas pessoas para que serviam 
aquelas cascas. Umas não sabiam; outras 
disseram que era para curtir couro, e ainda 
outras explicaram que elas davam uma tinta 
avermelhada muito boa. 
Como repórter, sempre tomei notas rápidas, 
mas nunca formulei uma frase assim para 
abrir a matéria - “cascas de barbatimão 
secando ao sol.” Não me lembro nunca de ter 
aproveitado esta frase. Ela não tem nada de 
especial, não é de Euclides da Cunha, meu 
Deus, nem de Machado de Assis; podia ser 
mais facilmente do primeiro Afonso Arinos, 
aquele do buriti. Ela me surgiu ali, naquela 
estaçãozinha da Oeste de Minas, não sei se era 
Divinópolis ou Formiga. 
Um dia, quando eu for chamado a dar 
testemunho sobre a minha jornada na face da 
terra, que poderei afirmar sobre os homens e 
as coisas do meu tempo? Talvez me ocorra 
apenas isto, no meio de tantas fatigadas 
lembranças: “cascas de barbatimão secando 
ao sol.” 
(Rubem Braga. Recado de primavera. Rio de 
Janeiro: Record, 7.ed, 1998, p.175) 
 
1. Considere os três primeiros parágrafos do 
texto. É correto afirmar que o elemento que 
desencadeia o desenvolvimento da história está 
(A) na necessidade de esclarecer os leitores de 
um jornal, com informações exatas a respeito 
de um fato qualquer. 

(B) na parada do trem por um tempo além do 
previsto, numa das estações do percurso feito 
regularmente. 
(C) no desconhecimento dos demais viajantes 
sobre as propriedades oferecidas pelas cascas 
de certas árvores. 
(D) na falta de informações precisas dos 
responsáveis, a respeito de problemas 
ocorridos durante uma viagem. 
 
2. A continuidade do texto se baseia 
(A) nas diferentes opiniões emitidas por 
algumas pessoas a respeito da utilidade das 
cascas de barbatimão. 
(B) na alternância entre a 1a pessoa verbal, 
para marcar a visão pessoal do autor e a 3a 
pessoa, como um narrador de fora dos 
acontecimentos. 
(C) na seqüência de presente, passado e futuro, 
respectivamente, marcada pelos tempos 
verbais, que garante o desenvolvimento 
cronológico do assunto. 
(D) no uso da frase entre aspas, sempre 
repetida, que une a narrativa da viagem a uma 
reflexão pessoal, na segunda parte do texto. 
 
3. O hábito de tomar notas rápidas, como 
afirma o cronista, se deve à circunstância de 
(A) viajar constantemente, por lugares que 
desconhecia. 
(B) estar sujeito a contratempos, em suas 
viagens. 
(C) ser ele um repórter, atento a fatos 
interessantes. 
(D) dar testemunho dos fatos ocorridos em sua 
vida. 
 
4. "Cascas de barbatimão secando ao sol." 
Em relação à frase acima, está correto o que se 
afirma: 
(A) No final do texto, o cronista atribui a ela 
um sentido figurado, relacionando-a ao sentido 
da vida, diferente do sentido com que aparece 
no final do 1o parágrafo. 
(B) A frase está empregada sempre em seu 
sentido próprio, como cascas de um tipo de 
árvore, todas as vezes em que surge no 
contexto. 
(C) A frase apresenta sentido figurado, sempre 
que é repetida no contexto, simbolizando as 
dificuldades da vida. 
(D) O cronista não consegue atribuir sentido à 
frase, por ignorar a utilidade das cascas de 
barbatimão. 
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5. A intenção do autor, insistindo no uso das 
aspas, em uma das frases do texto, é: 
(A) repetir informações obtidas em outros 
autores. 
(B) valorizar o conhecimento popular a 
respeito de uma árvore. 
(C) assinalar o caráter singular da frase. 
(D) realçar a pouca importância do seu sentido 
no contexto. 
 
6. A citação de autores consagrados em nossa 
literatura permite afirmar que o cronista 
(A) avalia com ironia a si mesmo e aquilo que 
escreve, como se sua obra não tivesse valor 
literário. 
(B) cria uma situação de humor involuntário, 
atribuindo algo sem importância a Machado de 
Assis. 
(C) sabe, com desprezo, que não consegue 
escrever uma obra longa e de vulto, como o fez 
Euclides da Cunha. 
(D) se considera também um importante 
defensor da cultura brasileira, respeitando os 
costumes 
populares. 
 
__________________________________ 
Instruções: O poema abaixo é referência para 
as questões de números 7 a 10. 
                                                    
                              Canção de todos 
 
”Duas almas deves ter... 
É um conselho dos mais sábios; 
Uma, no fundo do Ser, 
Outra, boiando nos lábios! 
Uma, para os circunstantes, 
Solta nas palavras nuas 
Que inutilmente proferes, 
Entre sorrisos e acenos: 
A alma volúvel das ruas, 
Que a gente mostra aos passantes, 
Larga nas mãos das mulheres, 
Agita nos torvelinhos, 
Distribui pelos caminhos 
E gasta sem mais nem menos, 
Nas estradas erradias, 
Pelas horas, pelos dias... 
(...) 
A outra alma, pérola rara, 
Dentro da concha tranqüila, 
Profunda, eterna e tão cara 
Que poucos podem possuí-la, 
É alma que nas entranhas 
Da tua vida murmura 

Quando paras e repousas. 
A que assiste das Montanhas 
As livres desenvolturas 
Do panorama das cousas 
(...) 
Fonte do Sonho, jazida 
Que se esconde aos garimpeiros, 
Guardando, em fundos esteiros, 
O ouro da tua Vida.” 
  (LEÔNI, Raul de. Canção de todos. Obtido 
em   
http://www.jornaldepoesia.jor.br/ra.html#canca
o com cortes) 
 
Vocabulário: 
Volúvel: instável 
Torvelinhos: redemoinhos 
Entranhas: profundezas 
Erradias: sem direção definida 
Jazida: depósito de minérios 
Esteiros: partes estreitas de rio ou mar 
 
 
7. Assinale a alternativa que melhor expressa a 
tese defendida no poema. 
(A) Todos os seres humanos devem ter duas 
caras: uma verdadeira, para exibir aos outros, e 
outra falsa, para guardar para si. 
(B) Os seres humanos devem desenvolver uma 
alma para fora, a fim de ser usada na vida 
cotidiana, e outra para dentro, guardada para os 
momentos mais importantes. 
(C) Todos os seres humanos deveriam ser 
autênticos para com os outros, pois a verdade 
faz com que a vida cotidiana seja vivida com 
mais intensidade e leveza. 
(D) Os seres humanos não devem cultivar uma 
vida interior; a intensidade dos momentos 
vividos tem de estar presente no mundo 
exterior, mais do que na subjetividade. 
 
8. Releia os versos com atenção e, a seguir, 
responda. 
“A outra alma, pérola rara, 
Dentro da concha tranqüila, 
Profunda, eterna e tão cara 
Que poucos podem possuí-la” 
 
O pronome oblíquo ―-la‖ destacado no trecho 
refere-se a: 
(A) outra alma. 
(B) concha tranqüila. 
(C) tão cara. 
(D) eterna. 
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9. No poema, a alma que reside “no fundo do 
ser” é associada a imagens que lembram:  
(A) meios de transporte, como vemos nos 
trechos “distribui pelos caminhos” ou “nas 
estradas erradias”. 
(B) lazer e diversão, como vemos em “Entre 
sorrisos e acenos: A alma volúvel da ruas”. 
(C) extração de pedras preciosas, como nos 
trechos “pérola rara”, “jazida / que se 
esconde aos garimpeiros”. 
(D) meditação e vida contemplativa, como 
vemos em “Larga nas mãos das mulheres, / 
Agita nos torvelinhos”. 
 
10. "Canção de todos" contém uma oposição 
de sentido que estrutura todo o poema – as 
"duas 
almas". Assinale a alternativa que revele dois 
pares de versos, com significados opostos, que 
representem essa oposição estrutural. 
 
(A) "Alma volúvel das ruas / Que a gente 
mostra aos passantes" e "Alma que nas 
entranhas /da tua vida murmura". 
(B) "Solta nas palavras nuas / Que inutilmente 
proferes" e "As livres desenvolturas / Do 
panorama das cousas". 
(C) "Quando paras e repousas. / A que assiste 
das Montanhas" e "É alma que nas entranhas / 
Da tua vida murmura". 
(D) "Agita nos torvelinhos, / Distribui pelos 
caminhos" e "E gasta sem mais nem menos, / 
Nas estradas erradias". 
 
______________________________________
__ 
Instruções: Para responder às questões de 
números 11 a 16, leia o texto abaixo. 
 
                                             Dr. Mabuse perde 
(*) 
 
Há alguns anos, numa das raras vezes em que 
resolvi comprar um DVD pela Internet, 
mandei vir um filme italiano de terror, “A 
máscara do Diabo”, um pequeno clássico do 
gênero. Bastou essa compra para que a 
memória do computador da empresa 
vendedora decretasse que eu era um 
especialista em filmes de terror, 
principalmente italianos, e passasse a me 
invadir com as novidades. Não houve filme de 
vampiro “al dente”(**), comédia de 
lobisomem calabrês ou drama envolvendo 

raviólis envenenados que não me fosse 
oferecido. 
Estamos deixando a máquina interferir demais 
na nossa vida. Na Inglaterra, já há uma 
câmera de vídeo em circuito fechado para 
cada 14 cidadãos. A nova carteira de 
identidade, que todos lá estão sendo obrigados 
a tirar, contém mais de 150 informações sobre 
a pessoa, como endereço particular, registro 
profissional e DNA. Quando esses dados forem 
conectados às câmeras, o sujeito poderá ser 
vigiado até dentro de casa. 
É preciso resistir. De mim, até agora, os mil 
olhos do ciberespaço só sabem que sou louco 
pela múmia e pelo monstro da lagoa negra. 
(*) Dr. Mabuse  personagem de filme de 
terror. 
(**) al dente  ao dente. Na culinária 
italiana, indica um ponto de cozimento de uma 
massa. 
(Adaptado de Ruy Castro. Folha de S. Paulo, 
25/08/2007, p. 2) 
 
 
11. Sendo coerente com o contexto, pode-se 
complementar a frase É preciso resistir com o 
segmento:  
(A) à mórbida atração por filmes de terror. 
(B) a tamanha invasão de nossa privacidade. 
(C) às tentadoras ofertas do mercado virtual. 
(D) à condição do anonimato moderno. 
 
12. Frases como Estamos deixando a máquina 
interferir demais na nossa vida e Precisamos 
resistir atestam que um cronista de jornal:  
(A) conta com a influência que pode exercer 
sobre o leitor. 
(B) sabe que uma opinião subjetiva não tem 
efeito social. 
(C) deve abster-se de opinar sobre questões 
polêmicas. 
(D) evita comentários que manifestem um 
gosto pessoal. 
 
 
13. As informações referentes à Inglaterra 
servem ao autor do texto para 
(A) dar como exemplar o estado avançado da 
tecnologia naquele país. 
(B) negar a eficácia dos meios modernos de 
comunicação. 
(C) demonstrar a excelência do nível de 
segurança pública. 
(D) alertar sobre as intromissões na vida íntima 
dos cidadãos. 
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14. Sobre o fato expresso em ......, o autor 
manifesta sua opinião, que é a de que ....... 
Preenchem adequadamente as lacunas da frase 
acima, na ordem dada: 
(A) resolvi comprar um DVD – mandei ver um 
filme italiano de terror. 
(B) só sabem que sou louco – eu era um 
especialista em filmes de terror. 
(C) contém mais de 150 informações – é 
preciso resistir. 
(D) Estamos deixando a máquina interferir 
demais – bastou essa compra. 
 
15. Assinale a alternativa que apresenta duas 
posições distintas: 
(A) I. Quando esses dados forem conectados 
às câmeras, o sujeito poderá ser vigiado até 
dentro de casa. 
  II. É preciso resistir. 
(B) I. De mim, até agora, os mil olhos do 
ciberespaço só sabem que sou louco pela 
múmia e pelo monstro da lagoa negra. 
  II. Estamos deixando a máquina interferir 
demais na nossa vida. 
(C) I. A nova carteira de identidade, [...], 
contém mais de 150 informações sobre a 
pessoa. 
  II. Bastou essa compra para que a memória 
do computador decretasse que eu era um 
especialista em filmes de terror. 
(D) I. E passasse a me invadir com as 
novidades. 
   II. Na Inglaterra, já há uma câmera de vídeo 
em circuito fechado para cada 14 cidadãos. 
 
16. A expressão os mil olhos do ciberespaço 
está diretamente relacionada à expressão 
(A) especialista em filmes de terror. 
(B) vigiado até dentro de casa. 
(C) a nova carteira de identidade. 
(D) só sabem que sou louco pela múmia. 
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ANEXO F  
 
Questionário IV – Aplicado após a resolução 
da Lista II de questões com textos literários 
 
1. Aponte a(s) questões que você teve maior 
dificuldade para compreender o TEXTO 
indicado para leitura:  
(    ) o texto indicado para resolução das 
questões de 1 a 6.  
(    ) o texto indicado para resolução das 
questões de 7 a 10.  
(    ) o texto indicado para resolução das 
questões de 11 a 16.  
 Aponte os motivos da dificuldade: 
 
 
 
 
 
 
 
2. Aponte a(s) questões que você teve maior 
facilidade para compreender o TEXTO 
indicado para leitura:  
(    ) o texto indicado para resolução das 
questões de 1 a 6.  
(    ) o texto indicado para resolução das 
questões de 7 a 10.  
(    ) o texto indicado para resolução das 
questões de 11 a 16.  
 Aponte os motivos da facilidade: 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Sobre os enunciados ( pergunta sobre os 
textos lidos), qual (is) foi/foram difícil (eis) de 
compreender? 
(    ) da Questão 1 
(    ) da Questão 2 
(    ) da Questão 3 
(    ) da Questão 4 
(    ) da Questão 5 
(    ) da Questão 6 
(    )da Questão 7 
(    ) da Questão 8 
(    ) da Questão 9 
(    ) da Questão 10 
(    ) da Questão 11 

(    ) da Questão 12 
(    ) da Questão 13 
(    ) da Questão 14 
(    ) da Questão 15 
(    ) da Questão 16 
Aponte os motivos da dificuldade: 
 
 
 
 
 
 
 
4. Sobre os enunciados ( pergunta sobre os 
textos lidos), qual (is) foi/foram fácil (eis) de 
compreender? 
(    ) da Questão 1 
(    ) da Questão 2 
(    ) da Questão 3 
(    ) da Questão 4 
(    ) da Questão 5 
(    ) da Questão 6 
(    )da Questão 7 
(    ) da Questão 8 
(    ) da Questão 9 
(    ) da Questão 10 
(    ) da Questão 11 
(    ) da Questão 12 
(    ) da Questão 13 
(    ) da Questão 14 
(    ) da Questão 15 
(    ) da Questão 16 
Aponte os motivos da facilidade: 
 
 
 
 
 
 
 
5. Você já havia lido algum dos textos 
apresentados nas questões? 
(    ) Sim 
(    ) Não 
Em caso afirmativo, indique o número da 
questão da qual você já havia lido o texto: 
_____________ 
OBS: Pode-se apontar mais que uma questão 
 
6. Você encontrou dificuldades para identificar 
o significado de alguma palavra durante a 
leitura dos textos? 
(    ) Sim 
(    ) Não 
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Em caso afirmativo, indique o(s) número(s) 
da(s) questão(ões)  em que isso ocorreu: 
____________ 
 
7. A sequência de questões apresentada contém 
textos em prosa e verso. Sobre isso: 
(    ) você achou mais fácil compreender os 
textos em prosa. 
(    ) você achou mais fácil compreender os 
textos em verso. 
(    ) não teve dificuldade para compreender 
nenhum texto. 
(    ) teve dificuldade para compreender todos 
os textos.  
 
8.  Você achou esta sequência de questões: 
(     ) fácil                    (     ) muito difícil 
(     ) difícil 
Por quê? 
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ANEXO G 
 

Aniversário 
 

Álvaro de Campos  
 
No TEMPO em que festejavam o dia dos meus anos, 
Eu era feliz e ninguém estava morto. 
Na casa antiga, até eu fazer anos era uma tradição de há séculos, 
E a alegria de todos, e a minha, estava certa com uma religião qualquer. 
 
No tempo em que festejavam o dia dos meus anos, 
Eu tinha a grande saúde de não perceber coisa nenhuma, 
De ser inteligente para entre a família, 
E de não ter as esperanças que os outros tinham por mim. 
Quando vim a ter esperanças, já não sabia ter esperanças. 
Quando vim a olhar para a vida, perdera o sentido da vida. 
 
Sim, o que fui de suposto a mim-mesmo, 
O que fui de coração e parentesco. 
O que fui de serões de meia-província, 
O que fui de amarem-me e eu ser menino, 
O que fui --- ai, meu Deus!, o que só hoje sei que fui... 
A que distância!... 
(Nem o acho...) 
O tempo em que festejavam o dia dos meus anos! 
 
O que eu sou hoje é como a umidade no corredor do fim da casa, 
Pondo grelado nas paredes... 
O que eu sou hoje (e a casa dos que me amaram treme através das minhas lágrimas), 
 
O que eu sou hoje é terem vendido a casa, 
É terem morrido todos, 
É estar eu sobrevivente a mim-mesmo como um fósforo frio... 
No tempo em que festejavam o dia dos meus anos... 
Que meu amor, como uma pessoa, esse tempo! 
Desejo físico da alma de se encontrar ali outra vez, 
Por uma viagem metafísica e carnal, 
Com uma dualidade de eu para mim... 
Comer o passado como pão de fome, sem tempo de manteiga nos dentes! 
 
Vejo tudo outra vez com uma nitidez que me cega para o que há aqui... 
A mesa posta com mais lugares, com melhores desenhos na loiça, 
com mais copos, 
O aparador com muitas coisas — doces, frutas o resto na sombra debaixo do alçado---, 
As tias velhas, os primos diferentes, e tudo era por minha causa,  
No tempo em que festejavam o dia dos meus anos... 
 
Pára, meu coração! 
Não penses! Deixa o pensar na cabeça! 
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Ó meu Deus, meu Deus, meu Deus! 
Hoje já não faço anos. 
Duro. 
Somam-se-me dias. 
Serei velho quando o for. 
Mais nada. 
Raiva de não ter trazido o passado roubado na algibeira!... 
 
O tempo em que festejavam o dia dos meus anos!... 
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ANEXO H 
 

Soneto de aniversário 

Vinicius de Moraes 

 
Passem-se dias, horas, meses, anos 
Amadureçam as ilusões da vida 
Prossiga ela sempre dividida 
Entre compensações e desenganos. 
 
Faça-se a carne mais envilecida 
Diminuam os bens, cresçam os danos 
Vença o ideal de andar caminhos planos 
Melhor que levar tudo de vencida. 
 
Queira-se antes ventura que aventura 
À medida que a têmpora embranquece 
E fica tenra a fibra que era dura. 
 
E eu te direi: amiga minha, esquece... 
Que grande é este amor meu de criatura 
Que vê envelhecer e não envelhece.  
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ANEXO I 
 
 

Meus oito anos 
Casimiro de Abreu 

 
 
Oh! que saudades que tenho 
Da aurora da minha vida, 
Da minha infância querida 
Que os anos não trazem mais! 
Que amor, que sonho, que flores, 
Naquelas tardes fagueiras, 
À sombra das bananeiras, 
Debaixo dos laranjais! 
 
Como são belos os dias 
Do despontar da existência! 
- Respira a alma inocência 
Como perfumes a flor; 
O mar é – lago sereno, 
O céu – um manto azulado, 
O mundo – um sonho dourado, 
A vida – um hino d´amor! 
 
Que auroras, que sol, que vida, 
Que noites de melodia 
Naquela doce alegria, 
Naquele ingênuo folgar! 
O céu bordado d´estrelas, 
A terra de aromas cheia, 
As ondas beijando a areia 
E a lua beijando o mar! 
 
Oh! dias da minha infância! 
Oh! meu céu de primavera! 
Que doce a vida não era 
Nessa risonha manhã! 
Em vez de mágoas de agora, 
Eu tinha nessas delícias 
De minha mãe as carícias 
E beijos de minha irmã! 
 
Livre filho das montanhas, 
Eu ia bem satisfeito, 

De camisa aberto o peito, 
- Pés descalços, braços nus – 
Correndo pelas campinas 
À roda das cachoeiras, 
Atrás das asas ligeiras 
Das borboletas azuis! 
 
Naqueles tempos ditosos 
Ia colher as pitangas, 
Trepava a tirar as mangas, 
Brincava à beira do mar; 
Rezava às Ave-Marias, 
Achava o céu sempre lindo, 
Adormecia sorrindo 
E despertava a cantar! 
................................................ 
 
Oh! que saudades que tenho 
Da aurora da minha vida 
Da minha infância querida 
Que os anos não trazem mais! 
- Que amor, que sonho, que flores, 
Naquelas tardes fagueiras, 
À sombra das bananeiras, 
Debaixo dos laranjais! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 


