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Resumo

Com o passar dos anos e ao apurar das observações de uma prática docente dedicada
ao ensino de literatura no Ensino Médio, faz-se hora de sistematizar e buscar amparo teórico
para tais observações. Este trabalho busca verificar como se dá o trato da literatura como
disciplina escolar e em que medida a escola forma leitores fluentes. Acreditando, ainda, no
verdadeiro sentido da pesquisa acadêmica e em seu poder de ação e transformação, este
estudo busca fazer eco frente a um problema simultaneamente alarmante e discreto no que se
refere ao trato da literatura como disciplina escolar. Alarmante pelos fatos que vamos trazer à
superfície e discreto pela falta de atenção que a questão vem ganhando ao longo das décadas.
Falta de atenção que, inclusive, pode ter consequências irreversíveis se o assunto não for
trazido à tona e discutido com o rigor que merece. Buscando escrever um trabalho de alma
reflexiva e de corpo comparativo, elege-se Portugal como referência para comparação, devido
à íntima ligação que o ensino de literatura no Brasil exerce com a Lusitânia, e também dado o
interesse de Portugal no ensino de literatura brasileira, seja pela partilha da língua, ou pelo
passado em comum.

Palavras-chave: Portugal, Brasil, Ensino Médio, literatura, Educação
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Abstract

Over the years and determine the observations of teaching practice dedicated to the teaching
of literature in high school, it is time to systematize and seek theoretical support for such
observations. This work aims to verify how is the deal of literature as a school subject and to
what extent the school so fluent readers. Believing also in the true sense of academic research
and its power of action and transformation, this study seeks to echo forward at an alarming
and discrete problem in the literature tract as school discipline. Alarming by the facts that we
bring to the surface and discreet by the lack of attention that it has gained over the decades,
lack of attention that may have irreversible consequences if the matter is not brought up and
discussed with the rigor it deserves. Seeking to write a reflective soul of work and
comparative body, is elected Portugal as a reference in comparison, given the close
connection that the teaching of literature in Brazil carries with Lusitania, and finding also
from Portugal, interest in Brazilian literature teaching, is the language of sharing, either by a
common past, or even other interests that may be descortinados throughout the research
Key words: Portugal, Brazil, High school, Literature, education
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Introdução
“Educação é aquilo que fica depois que você esquece o que a escola
ensinou”. J. J. Sampietre.

O presente trabalho é fruto de uma reflexão que, em parte, tende a concordar com a
epígrafe acima, mas que, por outra, tende a refutá-la. A pesquisa traz como pano de fundo 15
anos de prática pedagógica voltados para o ensino de literatura no Ensino Fundamental II, no
Ensino Médio e em Cursinhos. A prática pedagógica foi iniciada em colégio da rede pública
no Jardim Ângela, bairro periférico e localizado na extremidade da zona sul de São Paulo.
Entretanto, essa vivência logo passou a percorrer ambientes de ensino frequentados por
segmentos economicamente mais favorecidos, o que envolveu cursinho particular e colégios
privados de classes média e alta colégio, com localização privilegiada na cidade de São Paulo.
Foi a somatória dessas vivências como professor que emprestaram a este pesquisador suas
realidades na medida em que originaram as dúvidas motivadoras desta pesquisa.
Apenas 15 anos de experiência pode parecer pouco, mas para a maior parcela dos
professores representa a metade da carreira, visto que a aposentadoria acontece aos 30 anos de
exercício. Tendo vivenciado as mais diversas experiências pedagógicas e experimentado, por
várias vezes, o sabor do fracasso docente, e por muitas outras, o do sucesso, far-se-ia hora de
transformar o acumulado em análises que possibilitarão as reflexões dos que, vindo depois,
possivelmente encontrarão os mesmos obstáculos.
Acreditando que as teorias, de modo geral, não nascem antes do fato, mas sim que a
ocorrência de um fenômeno precede a explicação teórica e acadêmica, somado à experiência
fiel da realidade de estudo, tornam-se um contributo irrefutável nas escolhas dos caminhos e
nas análises, ainda que este estudo não seja, necessariamente, um estudo de caso.
É salutar sublinhar que esta pesquisa não nasce na academia, como exposto, mas
encontra nela um espaço verdadeiramente significativo e amplo de debate para uma realidade
absolutamente factual e ignorada, pelas mais diversas razões.
Acreditando, ainda, no verdadeiro sentido da pesquisa acadêmica e em seu poder de
ação e transformação, este estudo busca fazer eco frente a um alarmante e discreto problema
no trato da literatura como disciplina escolar. Alarmante pelos fatos que vamos trazer à
superfície e discreto pela falta de atenção que a questão vem ganhando ao longo das décadas.
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Distração que pode ter consequências irreversíveis se o assunto não for trazido à tona e
discutido com o rigor que merece.
Buscando escrever um trabalho de alma reflexiva e de corpo comparativo, elege-se
Portugal como referência na comparação, devido à íntima ligação que o ensino de literatura
no Brasil exerce com o lusitano, e também dado o interesse de Portugal no ensino de literatura
brasileira, seja pela partilha da língua, ou pelo passado em comum.
De fato, o presente trabalho compara a realidade brasileira quanto ao ensino de
literatura no Ensino Médio com o Ensino Secundário português. Como os dois países
partilham o ensino das mesmas literaturas (brasileira, portuguesa e de expressão em língua
portuguesa) para a mesma faixa etária, a escolha da comparação é pertinente.
Metodologicamente a pesquisa alicerça-se em três pilares: análise documental, análise
bibliográfica e coleta e análise de dados/entrevista.
Por análise documental entende-se os documentos oficiais do Ministério da Educação
dos dois países que façam referências ou influenciem, direta ou indiretamente, a prática de
ensino, agindo no âmbito escolar e, sobretudo, alterando a rotina da aula. Portanto, como a
educação é de responsabilidade do estado, ficando os colégios, público ou privado,
subordinados às decisões do Ministério, considerar os documentos legais é o primeiro passo
para delinear por quais caminhos anda a educação.
Tratando-se de uma pesquisa acadêmica, será empreendida a revisão bibliográfica
para identificar teorias que embasarão as análises. Servindo-se dos que pensaram no assunto
antes, novos rumos e novos olhares serão dados, visando uma resposta diferente a uma
pergunta semelhante. Acredita-se que por meio da teoria, que fundamenta uma prática, podese sugerir mudanças, tanto na própria teoria quanto, com maior ênfase, em sua aplicação
prática.
Tendo em mãos uma pesquisa na qual dois agentes estão envolvidos e sem os quais
não haveria possibilidade da existência deste trabalho, aluno e professor ganham destaque e
suas vozes serão consideradas como elementos da mais alta relevância, podendo, inclusive,
direcionar diferentes olhares aos mesmos fatos. As vozes de alunos e professores servirão
para comprovar, os documentos oficiais do Estado. Se por um lado analisaremos as
disposições legais para o ensino de literatura na escola, por outro buscaremos verificar de que
maneira tais disposições são aplicadas na prática e seus resultados.
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São considerados, para tanto, dois colégios, sendo um brasileiro e um português. O
colégio brasileiro, assim como o português, pertence à rede oficial de ensino.
O embrião desta pesquisa vislumbrava estudar colégios particulares. Todavia, dado o
contato com a realidade dos colégios oficiais em Portugal, uma nova e ampla possibilidade de
estudo surgiu, o que deu origem ao presente trabalho, visto que avaliamos como mais ricas as
possibilidades de comparação e as considerações acerca da pesquisa, como demonstraremos
ao longo do trabalho.
Comparando os dois colégios estabelecer-se-ão as aproximações e os distanciamentos
no tocante ao interesse desta pesquisa: o ensino de literatura para jovens em idade regular nos
Ensinos Médio (no Brasil) e Secundário (em Portugal). Por uma questão de delimitação para
análise, foram considerados apenas os últimos anos de estudos da educação básica brasileira e
portuguesa durante 2014, respectivamente a 3a série do Ensino Médio e a 12a classe do
Secundário.
Partindo da premissa de que a aula de literatura no contexto brasileiro sofre algum tipo
de desvalorização, no sentido mais amplo, credita-se, de saída, que tal responsabilidade parte
da instituição escolar e de seus regimentos, bem como das instâncias superiores que as
legitimam, nomeadamente e em última instância o Ministério da Educação, sem isentar,
entretanto, os professores de sua parcela de responsabilidade. Não se trata, no entanto, de
culpar agentes, mas sim de trazer à luz caminhos que, de alguma maneira, revertam ou
paralisem a desvalorização da literatura no âmbito escolar.
Reitera-se que dados de editores e de livrarias contradizem a versão mais vulgar de
que os jovens não leem. As vendas e as grandes tiragens de séries e trilogias apontam para
sentido inverso, o de que jovens não só leem, como também apreciam livros de considerável
extensão, muitos dos quais com mais de 600 páginas, o que indica um desencontro entre o que
acontece na escola e fora dela.
Instaura-se, dessa forma, a força motriz desta pesquisa: se os jovens leem – e, de fato,
leem bastante – fora da escola, fazendo suas escolhas e assumindo suas preferências, quais as
razões para que esse gosto pela leitura não se manifeste na realidade da sala de aula? Esse é o
mote de investigação a ser perseguido ao longo dos capítulos. Como está sendo trabalhada a
literatura em sala de aula? As aulas estão formando leitores competentes?
Portanto, investigar o que aproxima e o que afasta o adolescente da leitura do texto
literário é o propósito maior desta investigação. Ademais, partindo do pressuposto de que a
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escola é uma das mais importantes instituições responsáveis pela formação do gosto pela
leitura e, consequentemente, pela literatura, a atmosfera escolar não escapará às análises.
Afinal, na maioria das vezes é na escola que o jovem é apresentado à literatura.
Esta tese divide-se em três capítulos. No primeiro, as questões inerentes à aula de
literatura no Ensino Médio são trazidas à luz das discussões, colocando em pauta os
elementos que podem comprometer o bom andamento pedagógico, as interferências externas
que atuam diretamente na realidade escolar, bem como o desinteresse por parte dos alunos e a
falta de clareza dos professores quanto aos objetivos de ensino de literatura
Também foi considerado o panorama histórico que envolve o Ensino Médio, além de
suas atribuições, sua finalidade e seu real sentido face às novas perspectivas de ensino. Tais
dados, somados às orientações oficiais e ao Exame Nacional do Ensino Médio, trouxeram a
contribuição final para desenhar o cenário atual do ensino de literatura nos colégios
brasileiros.
O segundo capítulo é semelhante ao primeiro, mas envolve o cenário português.
Todavia, como a realidade em Portugal diverge da realidade brasileira em alguns aspectos,
especialmente no que se refere à configuração de ensino no nível secundário, fez-se
necessário uma abordagem que expusesse o funcionamento educacional nas escolas,
incluindo as subdivisões às quais o ensino secundário está submetido.
Diferentemente da realidade brasileira, em Portugal há um documento que rege as
ações dos professores em sala de aula, o que inclui muitos tópicos que não poderiam ser
desprezados por esta pesquisa. Além disso, o Exame Nacional também merece especial
atenção, porque exerce grande poder em Portugal, por ser elemento de acesso ao ensino
superior e por ser específico em cada área.
Já no terceiro capítulo, foi realizado um estudo muito particular no que diz respeito à
formação cultural e ao perfil dos professores de literatura nos colégios. Se é premissa que o
professor de literatura forma, ou contribui para formar, o gosto pela leitura e,
consequentemente, pela literatura, julgou-se pertinente averiguar se o docente tem um gosto
formado, ou ainda, se realmente é leitor assíduo e conhecedor do mundo das letras. Assim, a
formação cultural, ao lado da acadêmica, pode demostrar o quanto esse professor pode
contribuir para o sucesso da aula e para a formação literária de seus alunos.
No que tange ao discente, investigamos a outra ponta do processo. Conhecer quem são
esses alunos, sua origem e suas aspirações, pode explicar o sucesso ou o insucesso de sua
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relação com as letras. Claro que o aluno é apenas a ponta mais fraca do triângulo na relação
entre aluno, professore literatura. Ele é quem está submetido a todos os outros
acontecimentos, que não tem poder de voz e, nem sequer, de escolher o que gostaria de ler. É
nessa “proibição” de escolha que se abre espeço para a controversa afirmação de que o jovem
não lê.
Ainda no terceiro capítulo exporemos os questionários aplicados aos alunos e aos
professores, que nos serviram de comprovação para a análise documental oficial. Por meio
dos resultados obtidos com as análises dos referidos questionários, voltaremos a pensar a
organização estrutural dos dois sistemas de ensino, para emitirmos nossas considerações
finais acerca de ambos.
Desse modo, a análise dos questionários aplicados nos dois países e as observações de
pesquisa emprestarão chancela para corroborar com os dois sistemas de ensino. Também
buscaremos relações que aproximam ou distanciam os contextos analisados com base nos dois
primeiros capítulos.
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1. O ensino de literatura no Ensino Médio brasileiro: a crise atual

1.1

O Ensino Médio: considerações iniciais

Como buscaremos demonstrar ao longo do texto, ao longo dos anos o Ensino Médio
brasileiro vem sofrendo algumas alterações estruturais em sua organização e estrutura, bem
como em seu currículo e em seus objetivos, algumas mais amplas, outras nem tão aparentes.
Entretanto, em todas as discussões em torno do segmento, a identidade e a finalidade do EM
são sempre preponderantes. Sendo a última etapa da educação básica obrigatória, esse nível
de ensino constitui um dos grandes desafios para as políticas públicas educacionais na
atualidade, seja pelo elevado número de evasões, seja pela discussão em torno de sua
finalidade.
Após uma discreta expansão nos anos 1990, o ingresso no segmento passou a sofrer
uma estagnação nos últimos 10 anos. Em mais uma tentativa de melhorar este cenário, em
2011 surgiram as Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Médio (DCNEM), com
uma proposta de flexibilizar e diversificar os currículos, para atender demandas mais
específicas e para adequar o ensino aos diversos interesses do público.
Todavia, as DCNEM surgiram para responder questões que sempre estiveram em
voga. Em um cenário educacional distinto dos anos 1990, as perguntas ainda carecem de
respostas efetivas, como aponta a pesquisadora:

As DCNEM aprovadas em 2011 inserem-se em um contexto político, social
e educacional distinto daquele vivido na década de 1990; contudo algumas
das críticas realizadas na época parecem continuar relevantes hoje. Em
termos da especificidade do ensino médio, cabe observar os desafios
inerentes à construção de uma identidade própria aos estudos realizados
nesse nível, ao mesmo tempo em que se garante uma multiplicidade e
diversidade de trajetórias possíveis. (MOEHLECKE, 2012, p.56)
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No tocante à identidade e à finalidade do EM, outro documento oficial rege o
segmento: os Parâmetros Curriculares Nacionais do Ensino Médio (PCNEM), que assim
coloca:

A formação do aluno deve ter como alvo principal a aquisição de
conhecimentos básicos, a preparação cientifica e a capacidade de utilizar as
diferentes tecnologias relativas às áreas de atuação. Propõe-se, no nível do
Ensino Médio, a formação geral, em oposição à formação especifica; o
desenvolvimento de capacidades de pesquisar, buscar informações, analisálas e selecioná-las; a capacidade de aprender, criar, formular, ao invés do
simples exercício de memorização. (Brasil, 2000, p.5)

Nesse sentido, os debates acerca do lugar a ser ocupado pelo EM e todas as suas
atribuições ganham visibilidade. Muitas são as dúvidas e os questionamentos que permeiam
essa etapa tão importante para a construção do conhecimento e a constituição do ser crítico,
mas uma certeza existe: sem titubear os mais prejudicados com todas as incertezas são os
jovens, que estão inteiramente sujeitos a participarem de uma experiência que não se sabe em
que se pode resultar.
No entanto, podemos afirmar que, se a base de avaliação forem os exames nacionais
ou internacionais, pode-se inferir que a experiência não tem obtido bons resultados e que o
terreno não está tão fecundo. Analisando os resultados do Brasil, nos últimos três exames
aplicados pelo Programme for International Sdudent Assessment (PISA), programa
internacional de avaliação global do ensino médio, verificamos um cenário que deve ser
modificado:
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Gráfico 1 – Comparação das médias em leitura entre o Brasil e os países da OCDE

Fonte: Pisa, ano.

O desempenho insatisfatório dos alunos brasileiros e muito abaixo da média alcançada
por outros países é facilmente constatado pelo gráfico apresentado e pela repercussão nos
veículos de comunicação, como sugere o fragmento adiante:

Em 2012, o desempenho dos estudantes brasileiros em leitura piorou em
relação a 2009. De acordo com dados do Pisa (Programa Internacional de
Avaliação de Alunos), o país somou 410 pontos em leitura, dois a menos
do que a sua pontuação na última avaliação e 86 pontos abaixo da média
dos países da OCDE (Organização para Cooperação e Desenvolvimento
Econômico). (UOL, 2014, Grifos do autor)

Os resultados apresentados partem de uma avaliação internacional que divulga a
classificação geral de todos os países participantes. Fato este que gera alguns
questionamentos, por se tratar, justamente, de um exame internacional que não considera
características específicas dos estudantes. Todavia, analisando exames nacionais que, pelo
menos em tese, consideram a real diversidade do público estudantil brasileiro, o resultado
observado não é diferente.
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Gráfico 2 – Comparação entre as escolas brasileiras em relação à meta

Embora o resultado seja melhor no exame nacional, os números estão apenas um
pouco acima da meta, que já é baixíssima. As oscilações nos índices sugerem que o segmento
sofre tanto nas áreas de leitura como nas ciências e em matemática, ou seja, o problema do
EM não se constitui em uma área do conhecimento, mas sim em todo o segmento, com
resultados aquém das expectativas ou, quando são alcançados, muito próximos à meta. Como
já argumentado, acredita-se que a falta de clareza no tocante à especificidade do EM esteja
gerando inúmeros problemas de várias ordens, o que inclui leitura, interpretação de dados,
lógica, cálculo... A seguir, aventaremos algumas possibilidades.

1.1.1.O Ensino Médio: breve contextualização

Existem algumas situações desafiadoras para o E. M. que se instauram desde os
problemas de acesso e permanência estudantil, passando pela qualidade oferecida e pelas
discussões acerca de sua própria identidade e finalidade. O bojo da discussão acerca das
diretrizes curriculares para o segmento é amplo, assim como as definições da própria
especificidade que permeia este nível de ensino. Buscando atualizar as diretrizes de 1998, em
maio de 2011 o Conselho Nacional de Educação (CNE) estabeleceu as novas regras nacionais
a serem adotadas. A medida surgiu como uma espécie de tentativa de atualização do modo de
ensinar, posta a transformação da própria sociedade.
Deparamo-nos com múltiplas possibilidades de análise das atuais políticas para o EM
Com a finalidade de delimitar olhares e possibilidades, pretende-se expor pontos de
convergência e, eventualmente, de distanciamento entre os interesses de formação do
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segmento, os quais chamamos de interesses gerais, e os interesses do objeto de análise, no
caso, a literatura, o qual denominamos de interesses específicos.
A falta de uma definição clara e objetiva no que diz respeito ao lugar ocupado pelo
EM cria uma lacuna entre o ensino fundamental e o ensino superior, sugerindo, assim, um
caráter meramente transitório, no qual o EM passa a ser apenas uma ponte entre as outras
duas etapas, sem uma finalidade própria. Moehlecke aponta:

O ensino médio brasileiro, no decurso de sua história, tem sido
recorrentemente identificado como um espaço indefinido, ainda em busca de
sua identidade. Contudo, observa-se as funções que lhe foram atribuídas nos
últimos tempos, não há dúvida a respeito do caráter marcadamente
propedêutico a ele associado. (MOEHLECKE, 2012, p. 40)

Esse caráter propedêutico é histórico e possivelmente tenha encontrado lugar a partir
do decreto n. 19.890/31 e da Lei Orgânica do Ensino Secundário, decreto-lei n. 4.244/42, que
dividiu essa fase em duas etapas: um ginásio com 4 anos de duração e um colegial com 3
anos, com um exame de admissão que pontuava o caráter seletivo de ensino.
Na expansão da escolarização em geral e do segmento em particular, o modelo
destinado ao grande público foi o profissionalizante, com pretensão específica de preparar
mão de obra para as indústrias do país, atendendo aos que não teriam condições de ascender
ao ensino superior, na ocasião, com exclusividade da classe mais favorecida. Em paralelo a
isso, para atender a essa classe mais favorecida, nota-se outra vertente do mesmo segmento:
um curso propedêutico que visava o ingresso na universidade.
Portanto, houve uma divisão no modelo de ensino, que levava em consideração um
dos dois grupos: de um lado, aqueles que buscavam – ou eram incentivados – a terminalidade
do ensino médio; e, de outro, os que perseguiam instrumentalização para continuar os estudos
em nível superior.
As discussões que pairam sobre a dicotomia formação geral e formação profissional se
estabeleceram sob diversas formas. Uma delas destacou a oferta de ensino pelo Estado em
parceria com a iniciativa privada a partir da década de 1940, com a implementação e
manutenção de escolas técnicas de nível médio. Gradativamente, a indústria foi assumindo a
responsabilidade, que hoje entendemos ser do Estado, de prover educação. É evidente que a
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formação técnica de nível médio ofertada pela indústria tinha um caráter bem claro: o de
formar mão de obra qualificada para as novas demandas que surgiam naquele momento. Em
contra partida, os filhos das famílias mais abastadas gozavam de uma formação não técnica,
que visava ampliar a formação humanista segundo o modelo de seminário – escola dos
Jesuítas, Ratio Studiorium. Um ensino disponível para poucos, que se preparavam para
ingressar no ensino superior.
Portanto, desde a década de 1940, nota-se com clareza uma espécie de divisão no
sistema de ensino, marcada por cursos direcionados àqueles que dariam continuidade ao
ensino médio e, por outro lado, uma formação para quem não continuaria os estudos numa
próxima etapa.
Durante a ditatura militar, houve uma tentativa significativa de mudar o segundo grau
(segundo ciclo do ensino secundário), com a compulsória profissionalização estabelecida pela
lei n. 5 692/71, que também unificou o ginásio com o primário. Tal pretensão surge como
uma resposta à necessidade de ampliar o acesso ao ensino superior. Entretanto, foi apenas
mais uma investida mal sucedida e que em nada resultou, sendo extinguida em 1982.
Com a constituição de 1988 aprovada, relevantes mudanças ocorreram. Afirmava-se a
prerrogativa do Estado em assegurar “progressiva extensão da obrigatoriedade e gratuidade
do ensino médio” (Brasil, 1988, art. 208), evidenciando a intenção de estender esse segmento
a todos os interessados, o que resultou no processo de ampliação da oferta para o segundo
grau.
Dois anos mais tarde, em 1990, a questão das funções do segundo grau foram
retomadas e uma maior atenção à formação profissional voltou a ser mencionada nos debates.
Com a emenda constitucional n. 14 de 1996, o texto original da constituição foi alterado,
substituindo a expressão “progressiva extensão da obrigatoriedade” por “progressiva
universalização”, além de apresentar o termo “Ensino Médio”, entendido como a última etapa
da formação básica sob a responsabilidade do Estado.
Objetivos muito abrangentes também foram definidos no art. 35 da Constituição, tais
como a formação para a continuidade dos estudos, o desenvolvimento da cidadania e do
pensamento crítico bem como a preparação técnica para o trabalho. Nota-se, portanto, um
esforço em garantir a todos uma formação básica igualitária, propondo, assim, acabar com a
dicotomia entre ensino destinado à “terminalidade” do ensino ou à sua “continuidade”, o que
em princípio significaria acabar com a função propedêutica do ensino médio.
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1.1.2. Oferta, acesso, diretrizes gerais e avaliação

O ensino médio é oferecido em estabelecimentos públicos e privados. No caso da
esfera pública, a legislação prevê obrigatoriedade do Estado em oferta-lo.
Atualmente estruturado em três anos, a legislação não prevê idade mínima para o
acesso ao ensino médio. No entanto, dada a oferta obrigatória dos primeiros ciclos (ensino
fundamental I e II), que envolvem alunos dos 7 aos 14 anos, o acesso ao ensino médio atinge
discentes a partir dos 14 anos de idade. Com o fortalecimento das atuais políticas voltadas
para o ensino fundamental, a atenção sobre EM passou a ser impulsionado. A própria
legislação, em seus dispositivos para a educação, prevê a “extensão da obrigatoriedade e
gratuidade ao ensino médio “ ou “extensão da universalização”.
Segundo as normas, os conteúdos escolares durante o período devem atender
obrigatoriamente as disposições do art. 27 da PCN:

I. a difusão de valores fundamentais ao interesse social, aos direitos e
deveres dos cidadãos, de respeito ao bem comum e à ordem democrática;
II. consideração das condições de escolaridade dos alunos em cada
estabelecimento;
III. orientação para o trabalho;
IV. promoção do desporto educacional e apoio às práticas desportivas não
formais. (PCN, 2000, p.31)

Ainda em consonância com a mesma legislação, o art. 36 prevê:

“... destacar a educação tecnológica básica, a compreensão do significado da
ciência, das letras e das artes; o processo histórico de transformação da
sociedade e da cultura; a língua portuguesa como instrumento de
comunicação, acesso e exercício da cidadania.” (PCN, 2000, p.33)

Os conteúdos a serem desenvolvidos ao longo do segmento educacional foram
pedagogicamente divididos em três grandes áreas: Linguagens, Códigos e suas Tecnologias;
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Ciências da Natureza, Matemática e suas Tecnologias; e Ciências humanas e suas
Tecnologias. Por razões de específico interesse desta pesquisa, apenas abordaremos a área de
Linguagens, Códigos e suas Tecnologias.
Embora este estudo se centre na área das linguagens, convém ressaltar que as
propostas pedagógicas nas três áreas devem, obrigatoriamente, atender:

I. As propostas de cada área no conjunto do currículo;
II. Os conteúdos a serem incluídos em cada uma delas, tomando como
referência as competências descritas;
III. Os conteúdos e competências a serem incluídos na parte diversificada, os
quais poderão ser selecionados em uma ou mais áreas, reagrupados e
organizados de acordo com critérios que satisfaçam as necessidades da
clientela e da região. (INEP, 2006)

Adiante, podem ser observadas as orientações do MEC para o conjunto de
competências específicas da área de Linguagens Códigos e suas Tecnologias. Em
outras palavras, todo o conteúdo a ser trabalhado deverá atender sobremaneira a essas
disposições:

a) Compreender e usar os sistemas simbólicos das diferentes linguagens
como meios de organização cognitiva da realidade, por meio da constituição
de significados, expressão, comunicação e informação.
b) Confrontar opiniões e pontos de vista sobre diferentes linguagens e suas
manifestações específicas.
c) Analisar, interpretar e aplicar os recursos expressivos das linguagens,
relacionando textos com seus contextos, mediante a natureza, função,
organização e estrutura das manifestações, de acordo com as condições de
produção e recepção.
d) Compreender e usar a língua portuguesa como língua materna, geradora
de significado e integradora da organização do mundo e da própria
identidade.
e) Conhecer e usar língua (s) estrangeira (s) moderna (s) como instrumento
de acesso a informação e as outras culturas e grupos sociais.
f) Entender os princípios das tecnologias da comunicação e da informação,
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associando-as aos conhecimentos científicos, às linguagens que lhe dão
suporte e aos problemas que se propõem solucionar.
g) Entender a natureza das tecnologias da informação como interação de
diferentes meios de comunicação, linguagens e códigos, bem como a função
integradora que elas exercem, na sua relação com as demais tecnologias.
h) Entender o impacto das tecnologias da comunicação e da informação na
sua vida, nos processos de produção, no desenvolvimento do conhecimento e
na vida social.
i) Aplicar as tecnologias da comunicação e da informação na escola, no
trabalho e em outros contextos relevantes para a sua vida. (referência)

A observância dessas exigências está a cargo das redes de ensino, que tem
liberdade para adequar os conteúdos a sua realidade, desde que assegurada as
competências expostas. O conteúdo a ser ensinado não tem finalidade em si, mas
possibilita o desenvolvimento das competências e habilidades amparadas pela
legislação em vigor.
Ao término dos três anos de EM espera-se que o concluinte esteja apto a
demostrar:

I. domínio dos princípios científicos e tecnológicos que preside a
produção moderna;
II. conhecimento das formas contemporânea da linguagem;
III. domínio do conhecimento de filosofia e de sociologia necessários
ao exercício da cidadania. (BRASIL, 1997, art. 36, § 1º)

Ainda, há outros critérios que devem ser observados na verificação do
rendimento escolar:

I. avaliação continua e cumulativa do desempenho do aluno, com
prevalência do aspecto qualitativo sobre os quantitativos e dos resultados ao
longo do período sobre os de eventuais provas finais;
II. possibilidade de aceleração de estudos para alunos com atraso escolar;
III. possibilidade de avanço nos cursos e nas series mediante verificação do
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aprendizado;
IV. aproveitamento de estudos concluídos com êxito;
V. obrigatoriedade de estudos de recuperação, de preferencia paralelos ao
período letivo, para os casos de baixo rendimento escolar, a serem
disciplinados pelas instituições de ensino em seus regimentos (BRASIL,
1997, art. 24).

Atendidas as disposições legais, acredita-se que o aluno esteja apto a submeter-se a
dois exames promovidos pelo Estado. O primeiro se refere ao Sistema de Avaliação Nacional
Básica (SAEB), voltado aos alunos de educação básica, no qual também estão incluídos os
alunos do terceiro ano do ensino médio. Já o segundo, o Exame Nacional do Ensino Médio
(ENEM), é voltado aos alunos do último ano de ensino.
Desde 1998, ano de sua implantação, o ENEM vem se mostrando como um exame que
avalia o desempenho dos alunos durante o término da educação básica, verificando o
desenvolvimento das competências mínimas necessárias para o pleno exercício da cidadania.
Aos poucos, esse exame vem ganhando reconhecimento internacional inclusive.
De acordo com o Portal do MEC:

Para estruturar o Exame, foi concebida uma matriz contendo a indicação de
competências e habilidades associadas aos conteúdos do ensino fundamental
e médio, próprias da fase do desenvolvimento cognitivo correspondente ao
término da escolaridade básica. Essa matriz tem como referência a LDB, os
parâmetros curriculares nacionais do ensino fundamental e médio, as normas
legais que orientam a reforma do ensino médio e os textos que sustentam a
organização curricular em áreas do conhecimento, além dos referenciais
utilizados no SAEB. (BRASIL, 2011)

Com esse breve passeio pela história da educação e por suas disposições legais,
buscamos, em linhas gerais, apresentar o EM como a última etapa da educação básica. Em
consonância com a legislação, apresentamos os objetivos gerais do segmento educacional.
Veremos adiante um documento complementar aos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN)
de 2000 (BRASIL, 2002).
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A falta de clareza da primeira edição do PCN exigiu outro documento oficial que
assegurasse orientações mais compreensivas aos profissionais do ensino médio, o que deu
origem às Orientações Educacionais Complementares aos Parâmetros Curriculares Nacionais
(PCN). Inicialmente, o PCN de 2000 preocupou-se mais em apresentar o que chamou de
“Novo Ensino Médio”, fazendo referência à nova forma de compreender este segmento e
dividindo-o em três grandes áreas, do que abordar questões mais específicas de cada uma. No
próximo tópico, analisaremos a versão revista e ampliada.

1.1.3. Orientações Educacionais Complementares aos Parâmetros Curriculares
Nacionais: Linguagens, Códigos e suas Tecnologias.

Nas Orientações Educacionais Complementares aos Parâmetros Curriculares
Nacionais – Linguagens, Códigos e suas Tecnologias (PCN+), logo em seu índice,
encontramos as disciplinas que compõem o quadro Língua Portuguesa, Língua Estrangeira
Moderna, Educação Física, Arte e Informática. Nenhum espaço autônomo é garantido para a
literatura quanto disciplina e, consequentemente, tampouco há menção aos objetivos e
conteúdos do ensino literário a serem desenvolvidos no EM.
A seguir, abordaremos o ensino de Língua Portuguesa, a fim de investigar referências
e orientações para a disciplina e para o ensino de literatura.
Doravante, tendo como base o já citado PCN+, observaremos evidências que
permitirão responder qual o lugar ocupado pela literatura no EM.
O item “Conceitos e competências gerais a serem desenvolvidos” contém o subitem
“Linguagens: verbal, não verbal e digital”, onde encontramos:

Como já se viu, trata-se do conceito chave da área, pois articula todos os
demais. O nome da disciplina – Língua Portuguesa – refere-se a um dos
tipos de linguagem, a verbal. Atualmente entende-se que também a
linguagem não-verbal perpassa os conteúdos e temas da nossa disciplina. Por
exemplo, ao aproximar um texto literário de outro texto, construído em
linguagem não verbal, analisando os recursos expressivos de cada um deles
com base em critérios de semelhanças e diferenças, podem ser relacionados
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textos e contextos de usos. Tais conceitos podem ser desenvolvidos
comparando-se por exemplo o texto de Graciliano Ramos, em Vidas Secas,
com as imagens de Cândido Portinari em “ Os retirantes”; ou relacionando
uma coletânea de poemas que tematizem o trabalho e imagens extraídas do
livro trabalhadores, do fotógrafo Sebastião Salgado. (BRASIL, 2002, p. 59)

Ao mencionar os conceitos de signo e símbolo, o PCN+ observa que:

A diferença entre esses conceitos ganha relevo quando relacionamos os
signos tanto a seus contextos de uso quanto aos efeitos de sentido gerados
por eles. Um exemplo que ocorre ao título da obra de Graciliano, já citada:
título (signo linguístico): Vidas Secas; símbolo: aridez, miserabilidade
(BRASIL, 2002, p. 59)

Partindo da análise dessas duas considerações, somos levados a crer que o texto
literário citado não teve outra finalidade que não fosse a de ilustrar um exemplo exterior ao
seu existir autônomo. Que o texto literário não foi analisado em sua constituição interior, em
suas múltiplas possibilidades de compreensão.
Ainda na esteira desse pensamento, de que a literatura se presta a um papel meramente
ilustrativo, temos outro exemplo. Ao abordar os conceitos de denotação e conotação, observase:

[...] por exemplo, quando a matéria jornalística ou a linguagem científica
servem de fonte para a linguagem poética. Pensa-se no “Poema tirado de
uma notícia de jornal”, de Manuel Bandeira, e no poema “Lição sobre a
agua”, de Antônio Gedeão. (BRASIL, 2002, p.60)

Mais uma vez, o texto literário aparece a serviço ilustrativo de conceitos exteriores à
literatura. E vários são os exemplos. No item 3, “Identidade”, o documento oficial afirma que
se espera “[...] que o aluno do ensino médio consiga reconhecer e saiba respeitar produtos
culturais tão distintos quanto um soneto árcade ou um romance urbano contemporâneo”
(BRASIL, 2006). Acreditamos que “reconhecer” ou “respeitar” sejam bem diferentes de
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interpretar criticamente e emitir parecer, o que seria esperado de um leitor fluente de textos
literários.
Na parte dedicada à seleção dos conteúdos, na qual são estabelecidos alguns critérios,
espera-se:

O ensino médio dê especial atenção à formação de leitores, inclusive de
textos literários clássicos de nossa literatura, do que mantenha a tradição de
abordar minuciosamente todas as escolas literárias, com seus respectivos
autores e estilos (BRASIL, 2002, p.71)

Além da orientação do PCN+, a disposição do MEC (2000), segundo a qual os
conteúdos devem ser “reagrupados e organizados de acordo com critérios que satisfaçam as
necessidades da clientela e da região”, reforça o argumento de que não há uma
obrigatoriedade legal para a escolha das competências a serem trabalhadas, desde que estejam
em consonância com as habilidades que se espera que o aluno desenvolva. Desse modo, criase uma possibilidade muito ampla de trabalho, possibilitando a proposição de novos rumos
aos estudos da literatura no ensino médio.
O mesmo PCN+, ao tratar da seleção de conteúdos, elenca quatro critérios a serem
considerados na escolha do objeto de estudos:
selecionar conteúdos e articulá-los às diversas competências e habilidades
que se quer desenvolver;
estabelecer uma programação que perpasse os três anos do ensino médio;
considerar muito de perto a realidade social dos alunos que frequentam a
escola;
afinar procedimentos comuns aos professores das várias séries do ciclo.
(BRASIL, 2006, p. 34).

Segundo essas propostas, podemos entender, inclusive, que em um mesmo colégio,
materiais diferentes podem ser solicitados desde que haja particularidades distintas entre as
classes de uma mesma série, respeitando “de perto a realidade social dos alunos” (BRASIL,
2006).

Como as considerações específicas do trabalho literário são muito vagas, abrindo
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espaço para possibilidades múltiplas, os professores podem se limitar à exploração profunda
de um período literário – eventualmente aquele que o professor mais se identifica –,
resultando no completo esquecimento de algumas correntes, ou ainda, no abandono de uma
ou mais estética literária. Ao abordar escolas literárias, o docente pode atender as disposições
legais ao tomar como ponto de partida um autor. Inclusive, se ele escolher um autor que tenha
vivido duas estéticas distintas, o trabalho será ainda mais completo, mesmo com apenas um
escritor.
Talvez isso ocorra pelo fato de que os conteúdos de língua portuguesa foram
estruturados em quatro grupos:

1. usos da língua; 2. diálogo entre textos: um exercício de leitura; 3.
ensino de gramática: algumas reflexões; 4. o texto como
representação do imaginário e a construção do patrimônio
cultural.”(BRASIL, 2002, p. 57)

Em relação a essa divisão, o PCN+ explica que “esses grandes temas [...] podem ser
desdobrados em unidades temáticas, capazes de compor os núcleos rígidos e flexíveis dos
planejamentos de série”. (BRASIL, 2002, p. 71)
Admitindo que, dos quatro itens apresentados, os que mais se aproximam da literatura
são o segundo e o quarto, analisaremos as unidades temáticas de cada um. Portanto, os
quadros 1 e 2 se referem aos itens 2 e 4, respectivamente1.
Quadro 1 – Diálogo entre textos: um exercício de leitura
Competências gerais
Representação e comunicação

Compreender e usar a Língua Portuguesa como língua
materna, geradora de significação e integradora da
organização do mundo e da própria identidade.

Investigação e compreensão

Analisar os recursos expressivos da linguagem verbal,
relacionando textos e contextos, mediante a natureza,
função, organização estrutura, de acordo com as condições
de produção e recepção (intenção, época, local,
interlocutores participantes da criação e da propagação de
ideias e escolhas, tecnologias disponíveis).
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Os quadros foram retirados dos PCN+, Linguagens, Códigos e suas Tecnologias, p. 72 e 74.
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Contextualização sociocultural

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.
Competências específicas

Unidades temáticas

Competências e habilidades.

Função e natureza de
intertextualidade

Analisar os recursos expressivos da linguagem verbal,
relacionando texto e contexto.

Protagonista do discurso –
intertextualidade

Confrontar opiniões e pontos de vista sobre as diferentes
manifestações da linguagem verbal.

Fonte: BRASIL, 2002.

Quadro 2 – Competências específicas
Unidades temáticas

Competências e habilidades.

O funcionamento do discurso

Recuperar, pelo estudo do texto literário, as formas

clichê

instituías de construção do imaginário coletivo.

Preconceito; paródia

Analisar diferentes abordagens de um mesmo tema.

Identidade nacional

Resgatar usos literários das tradições populares.

Fonte: BRASIL, 2002.

A partir dos quadros 1 e 2, constatamos que, de acordo com os PCN+ 2002, a escolha
do objeto da análise literária pouco importa, desde que assegurado o desenvolvimento das
competências específicas e das habilidades requeridas.
Talvez pela grande variedade de escolhas proporcionada pelo PCN+, ou até mesmo,
por conferir à literatura status secundário no currículo escolar, incorporando-a aos estudos da
língua, em 2006 a questão foi revisitada na tentativa de minimizar o desgaste sofrido pelo
ensino literário nos colégios. Uma vez que, segundo as orientações dos PCN, a literatura
estava a serviço ilustrativo de conceitos da linguagem, surgiram as novas “Orientações
Curriculares para o Ensino Médio”, que serão analisadas no próximo tópico.

1.1.4. As orientações curriculares de 2006
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Contrariando todas as orientações anteriores, em 2006 foi lançado um novo
compêndio de orientações para o ensino médio e, dessa vez, encontramos a literatura
dissociada da língua portuguesa.
O manual de orientações, muito diferente de todos os outros, não aponta para
fundamentações legais, mas sim busca estabelecer um diálogo com seu leitor, o professor. Na
intenção de conscientiza-lo, o compêndio cria uma relação de proximidade entre o professor,
sua sala de aula e os problemas decorrentes dessa relação, abordando desde a indiferença, por
parte dos alunos, até o vestibular, as aulas tradicionais, os resumos e a falta de interesse
quanto à leitura dos livros indicados.
Aparentemente, as novas orientações chamam o professor à realidade, alertando-o
para os rumos que o ensino da disciplina pode tomar e suas consequências. Como se trata de
algo extremamente subjetivo, é, também, um dos documentos oficiais mais passíveis de
questionamento, justamente por conter, em seu bojo, elementos contraditórios, como
apontaremos ao longo desta discussão.
Logo no início, justifica-se a existência do documento:

As orientações que seguem têm sua justificativa no fato de que os PCN do
ensino médio, ao incorporarem no estudo da linguagem os conteúdos de
Literatura, passaram ao largo dos debates que o ensino de tal disciplina vem
suscitando, além de negar a ela a autonomia e a especificidade que lhe são
devidas (BRASIL, 2006, p. 49)

O trecho sugere que houve a tentativa de devolver à literatura sua autonomia enquanto
disciplina curricular, muito embora a figura de um professor exclusivamente para o ensino de
literatura seja privilégio de apenas alguns colégios particulares. Na rede pública e em muitos
colégios particulares, a aula de literatura continua sendo ministrada pelo professor de
português, dentro do bloco de aulas denominado oficialmente de Língua Portuguesa, o que
aponta para o fato de que, embora haja algum tipo de esforço por parte do MEC, a literatura
continua como disciplina secundária dentro de outra. Isso pode configurar um problema para
a autonomia da literatura como disciplina.
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Todavia, com as tentativas de resgate, o ensino de literatura no EM vem ganhando
maior relevo, pelo menos no plano da discussão, a partir de 2006, sendo assim compreendido
pelo MEC:

Configurada como bem simbólico de que se deve apropriar, a Literatura
como conteúdo curricular ganha contornos distintos conforme o nível de
escolaridade dos leitores em formação. As diferenças decorrem de vários
fatores ligados não somente à produção literária e à circulação de livros que
orientam os modos de apropriação dos leitores, mas também à identidade do
segmento da escolaridade construída historicamente e seus objetivos.
[...]
Se fora da escola ocorrem as escolhas anárquicas (já que o jovem escolhe a
partir de uma capa, do que se lê entre amigos, do número de páginas, etc),
dentro dela o procedimento é muito diferente: as escolhas na escola contam
com aspectos sistemáticos que as orientam, mesmo em se tratando
daqueles leitores mais vorazes. A operação de filtragem inicia-se antes de os
livros chegarem às escolas, por estarem elas inseridas em contextos
socioculturais para os quais o mercado editorial (aqui se incluem as formas
de circulação e distribuição de livros) funciona diferentemente de acordo
com variações socioeconômicas de cada comunidade de leitores. (BRASIL,
2006, p. 61-62, grifos nossos)

É notória a preocupação do documento com a leitura e, embora não faça qualquer
menção a autores, períodos ou estilos, apresenta o conceito “escolhas anárquicas”.

Tal

conceito leva em consideração possíveis escolhas de leitura feitas pelos alunos sem a
orientação de um especialista, o professor. É curioso notar que um documento que surge para
corroborar a intenção de incentivar a formação de leitores, em um sentido mais amplo, como
exposto por todos os documentos oficiais apresentados, use um conceito tão arbitrário, como
o de “escolhas anárquicas”, para classificar as escolhas de leitura extraclasse.
Partindo do princípio das competências e habilidades, exaustivamente cobrado pelos
documentos oficias, caso um material de leitura atenda ao desenvolvimento do que se espera,
surgem algumas questões: qual o problema de ser escolhido pelo número de páginas?
Devemos priorizar uma leitura quantitativa ou qualitativa? Como não há indicação de títulos,
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deve o aluno ficar a mercê das orientações do professor? Os anseios do aluno não podem
participar dos critérios de escolha do livro?
Essas e inúmeras questões começam a pulular dada a ausência de clareza em alguns
itens e o excesso de convicções em outros. Todavia, tanto as convicções quanto as
imprecisões do que deve ou não ser lido não apontam para o sentido do trabalho com as
competências e habilidades. Notemos:

Portanto, quando se coloca a questão das escolhas e das preferências dos
jovens leitores na escola, não se pode omitir a influência de instâncias
legitimadas e autorizadas, que, contando com seus leitores consultores para
assuntos da adolescência e da infância, já definiram o que deve ser bom
para jovens e crianças, em sintonia com resultados de concursos,
avaliações de especialistas, divulgação na imprensa, entre outros setores que
se integram ao movimento do circuito da leitura na sociedade. Também não
se pode esquecer que algumas dessas instâncias legítimas e autorizadas
podem estar a serviço de um rentável mercado editorial. (BRASIL, 2006,
p. 62, grifos nossos)

Não parece que os fragmentos “já definiram o que deve ser bom para jovens e
crianças” ou “podem estar a serviço de um rentável mercado editorial” estabeleçam uma
relação de consenso com o desenvolvimento das competências e habilidades, constantemente
trazidas à baila, seja pelos PCN, seja pelos compêndios de orientações. Entretanto, a segunda
parece limitar espaços de ação dos alunos, enquanto a primeira corrompe-se com interesses
alhures.
Eco (1989) foi solicitado a contribuir com o manual de 2006, a partir de seus conceitos
de “leitor vítima” e “leitor crítico”. De acordo com o autor, “o primeiro é a vítima, designada
pelas próprias estratégias enunciativas, o segundo é o leitor crítico, que ri do modo pelo qual
foi levado a ser vítima designada” (BRASIL, 2006). Segundo a interpretação do compêndio, o
“leitor vítima” está interessado sobre “o que diz o texto”, enquanto o leitor crítico manifesta
interesse por “como diz o texto”.
Levando em consideração as definições de “vítima” e “crítico”, cada um em sua
singularidade, ainda assim parece que ambos desfrutam da fruição do texto, que é única e não
se repete. Portanto, o “leitor vítima” é menos qualificado que o “leitor crítico”? Surge outra
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questão: o leitor que a escola pretende formar é aquele que se apropria da mensagem do texto
em níveis diversos de interpretação e, portanto, aquele que se apropriou “do que diz o texto”
(“vítima”)? Ou a escola busca forma o leitor que extrapolam a mensagem do texto e partem
para a interpretação dos mecanismos de constituição textual, os quais possibilitaram uma ou
outra interpretação (“crítico”)?
Mais uma vez, a falta de orientação clara e objetiva suscita dúvidas que podem desviar
o foco do real papel de formação no EM quando o assunto é a formação de leitores e o ensino
de literatura. Afinal, é papel da escola formar um leitor “crítico” especialista em mecanismos
de constituição do texto? Mais uma vez identificamos a escola e seus documentos legais
querendo formar o que chamamos de Pocket Teacher2 . A passagem adiante justifica o
problema de ser um “leitor vítima”:

Qual o perigo de sermos apenas leitores vítimas? O perigo é consumirmos
obras que busquem agradar a um maior número de leitores, oferecer ao leitor
uma gama já consumida de elementos, aquela literatura voltada para o
consumo o que já falamos, desprovida de potencial de reflexão, que apenas
confirma o que já sabemos, e que por isso nos entretém, sacia nossa
necessidade mais imediata de fantasia. (BRASIL, 2006, p. 69)

Em mais uma tentativa de esclarecer os objetivos do trabalho com literatura, ressaltase:
Formar o gosto pela leitura, conhecer a tradição literária local e oferecer
instrumentos para uma apropriação mais aguda nas obras – tradicionalmente
objetivos da escola em relação à leitura – decerto supõem percorrer o arco
que vai do leitor vítima ao leitor crítico. Tais objetivos são, portanto,
inteiramente pertinentes e inquestionáveis, mas questionados devem ser os
métodos que tem sido utilizados para esses fins. (BRASIL, 2006, p.69)

A leitura de texto literário vem perdendo espaço, inclusive, dentro da escola, onde a
leitura se faz mais presente. Os alunos, não raramente, não sabem interpretar adequadamente
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Usamos a expressão Pocket Teacher (Mini Professor) para classificar, de acordo com nossas observações, o
tipo de formação oferecida no EM que tende a ensinar os mesmos conteúdos dirigidos ao especialista em
literatura, como também já observado por Todorov (2012).
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um texto, fenômeno cada vez mais comum entre os jovens. Entretanto, o próprio documento
oficial do MEC, de forma despretensiosa, aponta um possível agente de distanciamento entre
o aluno e o livro:

Contudo, se na universidade as diferentes pesquisas são veiculadas,
movimentam e organizam o repertório de obras significativas, na escola o
cânone em geral mantém-se, equivocadamente, estático, uma vez que em
grande parte os conteúdos da disciplina são gerados pelos livros didáticos –
os quais até agora se mantiveram fiéis a essa concepção cristalizada de
história literária. (BRASIL, 2006, p. 75)

Identificamos outro fato intrigante. Ainda há pouco, apontamos o conceito de
“escolhas anárquicas”, empregado para insinuar que a escolha literária pelo próprio leitor
viria a prejudicar sua formação, dada a sua imaturidade intelectual. O mesmo documento
também argumenta que as escolhas feitas pela escola não são adequadas, pois seriam estáticas
e estariam presas ao livro didático.
Acreditamos que ambas as propostas – “escolhas anárquicas” e do livro didático – são
contraditórias em si e paradoxais na comparação. Contraditórias pois ambas desconsideram o
principal agente do processo de leitura, o leitor. E paradoxais na comparação porque, no
mesmo documento, sugerem que as escolhas devam partir do professor, dada a suposta
inaptidão do aluno, e afirmam que as leituras selecionadas pelas escolas não são adequadas.
O desencontro de objetivos continua a correr no restante do documento. Em mais uma
tentativa de justificar as escolhas, e abordando a formação do gosto pela leitura, nota-se:

[...] no microcosmo da sala de aula [...] talvez não sejamos nós, professores,
o melhor informante para nossos alunos. Rodízios de livros entre alunos,
bibliotecas de sala de aula, biblioteca escolar, frequência a biblioteca
públicas são algumas das formas para iniciar este circulo. (GERALDI apud
MEC, 2006, p. 79)

A citação acima parece contradizer o conceito de “escolhas anárquicas”, outrora
atacado. “O que se lê entre amigos” foi utilizada tanto para defender quanto para a atacar a
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escolha do livro pelos alunos.
Outro agende mencionado – e não poderia deixar de ser – é a figura do professor.
Muitas vezes ele é “quase” responsável pela seleção dos títulos a serem lidos, devido aos
agentes externos ao ambiente escolar que também exercem muita influência na tomadas de
decisão. O professor tem a árdua missão de levar os alunos a lerem as obras solicitadas,
independentemente do desejo deles. Afinal, à escola foi dada a chancela de reproduzir o
conceito do que é “bom” para a formação.
Sem mostrar os caminhos e sem assumir a responsabilidade pela mudança, o MEC
declara:

É urgente que o professor, ele próprio, se abra para as potencialidades da
literatura e faça um esforço para se livrar dos preconceitos didáticos que o
obrigam a cobrir um conteúdo mensurável e visível, como são as escolas
literárias, em prejuízo de um conteúdo menos escolarizado e mais oculto,
que é a leitura vagarosa da literatura. (BRASIL, 2006, p.78)

Outra indagação surge a partir das orientações oficiais. Segundo o MEC (2006), “os
manuais didáticos poderão, a médio prazo, apoiar mais satisfatoriamente a formação de leitor
de literatura rumo à sua autonomia”. Portanto, ao professor cabe se “libertar” do material
didático ou segui-lo?
Muito provavelmente a falta de clareza do lugar ocupado pela literatura na atualidade,
inclusive por parte do MEC, vem promovendo um distanciamento cada vez maior entre o
jovem, pensado como leitor em potencial, e a literatura. Com as determinações imprecisas do
MEC, que ora adverte e ora defende a autonomia do professor, a orientação permanece
conflituosa: o profissional deve seguir o manual didático ou inovar? Outros trechos reforçam
as contradições:

Pelo exposto, evidencia-se um problema de currículo: se quisermos que o
aluno leia e considerarmos que esse é o meio mais eficiente para ele
conseguir o saber que a escola almeja, então é preciso mudar o currículo,
retirar dele o que é excessivo e não essencial. Torná-lo realmente
significativo para alunos e professores. (BRASIL, 2006, p. 79)
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Todorov (2006) já argumentava que a sistematização da literatura havia criado um
hiato. Parece mesmo que, paradoxalmente, quem afasta o jovem da literatura é a própria
escola.
As orientações para o EM reconhecem que parte dessa sistematização hermética dos
conteúdos de literatura ora promovem ora afastam o aluno do contato com a leitura. A
literatura abordada no ambiente escolar está focada na história literária, atendendo a uma
linha temporal que não implica, necessariamente, no amadurecimento do aluno como leitor. A
norma, inclusive, reconhece os aspectos positivos e negativos da historiografia literária como
possibilidade de ensino:

1)resolve o problema da seleção de obras, pois constitui um corpus definido
e nacionalmente instituído, mas elimina as peculiaridades regionais. 2)
resolve o problema da falta de preparação e de conhecimento literário que
possa existir entre professores, já que esses lidam com a reprodução de uma
crítica institucionalizada, porém esse procedimento impede o professor de
ser ele próprio um leitor crítico e estabelecer suas próprias hipóteses de
leitura para abraçar as investidas mais livres de seus alunos na leitura. 3)
permite cobrir um tempo extenso, uma linha que vai do século XII ao século
XIX. Estacando momentos reconhecidos da tradição literária, porém tal
extensão torna-se matéria para simplesmente decorar, e características
barrocas, românticas, naturalistas, etc, confundem-se freneticamente, sem
nada ensinar. 4) permite tomar conhecimento de um número de títulos e
autores, mas, em virtude da quantidade e variedade, a leitura é inviabilizada
e entendida como secundária. 5) permite ao aluno o reconhecimento de
características comuns a um grande número de obras, porém obriga a obra a
se ajustar às peculiaridades da crítica e não o contrário. (BRASIL, 2006,
p.76)

Assim, as Orientações Curriculares reconhecem que as aulas são, fundamentalmente,
alicerçadas nas bases da história da literatura, e não na literatura propriamente dita.
Reconhecem também problemas na formação do professor, a deficiência de assimilação de
conhecimentos literários pelo aluno e – a pior constatação de todas – a falta de leitura pelo
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discente.
As questões de teoria literária, de metaliteratura e de história da literatura somadas às
dificuldades docentes parecem, cada vez mais, apoderarem-se do espaço da literatura em sala
de aula, de modo a reduzir a disciplina a elemento indefinido.
Como as orientações curriculares também não apontam à direção alguma – pelo
contrário, parecem confundir mais do que solucionar –, cada vez mais, o ensino de literatura
no ensino médio vem perdendo força e espaço. Não seria exagero afirmar que não só o ensino
de literatura vem perdendo força, como a própria literatura quanto objeto de estudo, vem se
limitando a uma disciplina de apoio no EM.
Pode parecer estranho sugerir que a literatura esteja relegada a atuar como uma
disciplina de apoio e não uma matéria autônoma. No entanto, se nem mesmo é possível
encontrar nos documentos oficiais um conceito de literatura separando-a de leitura, se a
literatura é solicitada a exemplificar conteúdos linguísticos, e se, quando aparece um espaço
para ela, ainda que pequeno, a transformam não em texto de fruição individual, mas em objeto
de memorização para responder a questões de conhecimento já cristalizado, onde o fim é a
própria resposta e não uma reflexão acerca de um dado fenômeno, cada vez mais a literatura
perderá espaço, tornando-se, em algum momento, apenas disciplina dos cursos de letras.
Zilberman (2014) em conferência intitulada “Precisamos falar sobre o ensino”,
argumenta:
Ao que parece, portanto, comprova-se a tese de que o ensino da literatura foi
engolido pelas vertentes da Teoria da Literatura e suas metodologias,
estudadas em faculdades e cursos de Letras, e transferidas aos estudantes do
secundário, haja vista a assiduidade com que, nas questões reproduzidas, se
invoca um saber literário prévio, de tipo abstrato e sujeito a fórmulas de
classificação. (ZILBERMAN, 2014, p. 12)

É inviável não reconhecer o papel exercido pelo livro didático. A questão que se
coloca é entender realmente o papel de um livro didático em uma aula de literatura. A
utilização do manual na íntegra, prática muito recorrente, traz, de certa forma, um ponto de
partida e um de chegada. Entretanto, o problema não se manifesta na partida e nem na
chegada, mas no caminho.
As Orientações Curriculares não abordam especificamente a questão do uso do livro
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didático, o que pode trazer autonomia para o professor e gerar ainda mais dúvidas.
A que interesse serve o livro didático de literatura? Aos da literatura, do professor, do
aluno ou aos da editora? O assunto é mais complexo do que aparenta ser. Dado o silêncio das
Orientações Curriculares e a estreita relação entre ensino e manual didático, analisaremos o
tema com maior atenção na próxima seção.

1.3. O livro didático de literatura

Sem dúvida, um material muito presente em todas as aulas é o livro didático.
Independentemente da disciplina, sempre existe um exemplar. Ferramenta indispensável para
o “bom andamento” de uma aula, o livro didático está consagrado na vida escolar de todos os
alunos, sendo difícil dissociar a aula do livro. A sua origem talvez seja mais antiga do que se
supõe, como apontam Lajolo & Zilbernam:

O livro didático talvez seja uma das modalidades mais antigas de expressão
escrita, já que é uma das condições para o funcionamento da escola. Em
certo sentido, pode-se considerar a Poética, de Aristóteles, um ancestral seu,
já que resulta de notas das aulas ministradas pelo filósofo, em pleno século
IV a.C. (LAJOLO & ZILBERNAM, 2009, p. 120)

Resta saber se essa ferramenta, tão presente nas aulas, auxilia o professor ou reduz a
sua atuação frente aos conteúdos, limitando-o a seguir apenas o que foi anteriormente
determinado pelo autor do livro.
Contudo, não se pode negar que a presença do livro didática reduz o tempo gasto com
cópias de conteúdo. Em vez de o professor escrever a história da Revolução Francesa, por
exemplo, ela já está lá, pronta para ser estudada pelos alunos, otimizando o tempo para que o
professor explique suas implicações. O objeto de estudo pode ser explorado, ampliando as
possibilidades de debate e, consequentemente, a assimilação por parte do aluno.
No que se refere a outros saberes, parece bastante razoável a presença de um material
que sintetize e estruture os fatos pedagogicamente, para que possam assegurar o aprendizado.
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Um livro de gramática, que detalhe os mecanismos de funcionamento da língua, por exemplo,
seria muito bem aceito.
Embora seja notável a utilidade do livro didático em áreas do saber, no caso da
literatura compreendida como disciplina própria, é necessário empregar um livro para estudar
outro? Já ressaltamos em várias oportunidades que alunos deixam de ler literatura, para
absorver o que se fala sobre ela. Questionamos: se compreendemos a literatura como a leitura
de textos já consagrados, realmente precisamos de um livro que fale sobre outro? Ao utilizar
um livro didático que discute um livro literário, não seria o próprio professor que incentiva o
aluno, ainda que inconscientemente, a não ler a obra original?
A seguir destacaremos como se estrutura o livro da disciplina. Consideramos que o
simples fato de o livro ser constituído de gramática, redação e literatura já é um indício de
eventuais confusões acerca dos limites de cada parte.
Há duas modalidades de livro didático disponível hoje: o volume único, que apresenta
todo o conteúdo a ser estudado durante os três anos; e o seriado, dividido em 3 volumes, um
para cada ano de estudo. Ambas as modalidades trazem o mesmo programa e conteúdo,
diferenciando-se apenas na questão estética e, eventualmente, na questão financeira.
Durante os três anos do EM, a aula de literatura tem a árdua missão de contemplar, em
uma perspectiva histórica, questões que vão desde a teoria literária até a literatura
contemporânea.
Por ser oficialmente o primeiro contato do estudante com o estudo da literatura, no
primeiro semestre do primeiro ano, as atenções são direcionadas basicamente às questões
teóricas, o que segundo Todorov (2012, p. 41) já se constitui um erro, “pois o que é para todos
é a literatura e não os estudos literários”.

Também há uma tentativa, ainda no primeiro

ano, de definir o que é literatura, o que aparentemente é mais uma inútil tarefa, dada as
grandes discussões em torno do tema. Inclusive, segundo Eagleton (1997) “a definição de
literatura fica dependendo da maneira pela qual alguém resolve ler, e não da natureza daquilo
que é lido”.
Todo o esforço com as questões da teoria e da definição de literatura consomem, pelo
menos, um semestre letivo. Na contramão do estudo, não há, via de regra, indicação de leitura
para esse período por parte dos manuais didáticos, visto que a linguagem dos primeiros textos
em língua portuguesa configura-se inacessível aos alunos do primeiro ano do ensino médio.
Com a dificuldade de compreensão do texto original, o que se encontra são trechos,
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fragmentos ou frases descoladas de seus contextos, em virtude das transformações que a
língua sofreu da fundação do Reino Português aos dias atuais, criando um enorme abismo
linguístico que impossibilita a leitura dos originais.
O que se encontra, frequentemente, nos livros de literatura, são exercícios voltados
para a interpretação de texto. E no primeiro ano, os fragmentos não são necessariamente
provenientes de textos literários.
Em um dos mais vendidos livros didáticos do ensino médio, da Editora Moderna3,
encontramos, como exercício de literatura, para o primeiro ano, um texto chamado “Aviões
batem em edifício de World trade Center” 4 . Parece-nos bastante claro a falta de
compatibilidade de um texto jornalístico aos estudos de introdução à literatura. Acreditamos
que a inclusão desse tipo de texto em livros didáticos de literatura fomente uma confusão na
delimitação do objeto de estudo, não apenas por parte dos alunos.
Em pesquisa realizado por Cereja (2005), ao perguntar a professores de literatura do
EM “o que é literatura?”, encontramos, respectivamente, as seguintes respostas:
1) É um todo, para o homem que vive na sociedade [...], pois tudo que há na
historia da humanidade é literatura’. 2) ‘Componente curricular que permite
troca de experiência em geral [...]’. 3) ‘É a compreensão do pensamento
humano através dos tempos. (CEREJA, 2005, p. 37)

Ao incluir textos jornalísticos contemporâneos na aula de literatura, aumenta a
dificuldade de delimitar fronteiras entre a literatura e a interpretação de texto. Por isso,
argumentamos que um texto jornalístico seria mais compatível às aulas de interpretação de
texto, e não à aula de literatura.
Eventualmente, por não haver uma grande oferta de livros didáticos voltados
exclusivamente para literatura, alguns equívocos quanto a sua especificidade são cada vez
mais fomentados. As normas regidas pelos PCNs e pelas Orientações Curriculares não
fornecem clareza aos domínios da literatura, criando hiatos cada vez maiores.
Nas aulas de história literária, as atenções se voltam às cantigas trovadorescas e ao
humanismo. Do livro “O Auto da barca do inferno” ao classicismo com “Os Lusíadas”,
registramos em várias ocasiões algo que consideramos um equívoco: a recomendação da
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Abaurre, Maria Luiza M. Português: contexto, interlocução e sentido. São Paulo: Moderna, 2008.
Texto retirado da Folha online de 11 de setembro de 2001.
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leitura literária em formato de história em quadrinhos. Equívoco pelo simples fato de
alterarem totalmente o gênero da obra original ao criar ilustrações e selecionar trechos
arbitrariamente, além de criar adaptações. A figura 1 ilustra o argumento.

Figura 1

Fonte: http://portuguesada.blogspot.com.br/2012/11/os-lusiadas-em-hq.html

Portanto, o texto literário é abordado pela sugestão do livro didático de tal sorte a
dissociá-lo de seu valor estético. Assim, à obra é atribuída uma função imediata, passando de
texto literário a texto didático, uma vez que “quando passamos o estilo de um gênero para
outro, não nos limitamos a modificar a ressonância deste estilo graças à sua inserção num
gênero que não lhe é próprio, destruímos e renovamos o próprio gênero” (BAKHTIN, 2000,
p. 286). Desse modo, propôs uma alteração que não lhe cabia.
Já no barroco, os livros didáticos não sugerem nenhum livro a ser lido, restringindo-se
apenas a alguns trechos de sermões do padre Antônio Vieira e pouquíssimas poesias de
Gregório de Mattos.
Posteriormente, o barroco abre espaço para o arcadismo, onde praticamente todos os
livros trazem trechos explicativos sobre “Marilia de Dirceu”, cumprindo o ensino de literatura
para o primeiro ano.
O livro didático, tal como o concebemos hoje, configura um guia para o professor no
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percurso da história literária e traz algumas atividades para serem respondidas pelo aluno. Por
outro lado, cria uma cobrança, por parte dos colégios, para que o livro seja totalmente
estudado até o final do ano letivo, trazendo ao professor uma tarefa muito mais burocrática e
mecânica do que uma prática reflexiva sobre os conteúdos estudados. Não é o professor o
responsável pela escolha, desrespeitando, assim, o princípio de “considerar muito de perto a
realidade social dos alunos que frequentam a escola” (BRASIL, 2006, p. 45)
No segundo ano, por sua vez, os livros abordam a literatura do século XIX. O
romantismo ganha o espaço da sala de aula e, com ele, um maior número de obras começam a
figurar entre as indicações de leitura. Na sequência, o Realismo assume as atenções, passando
a vez para o Simbolismo e o Parnasianismo.
O terceiro ano se inicia com o pré-modernismo e o modernismo, alcançando autores
como Guimarães Rosa, Clarice Lispector, Jorge Amado e outras obras contemporâneas.
Ainda no terceiro ano, é cada vez mais frequente nos livros didáticos a presença de exercícios
aplicados anteriormente nos vestibulares mais concorridos do país.
Em outras palavras, o livro didático também corrobora para que o EM tenha cada vez
mais uma função meramente propedêutica. Após a análise do livro didático, alguns aspectos
merecem ser destacados: a preferência por explorar temas da teoria literária em detrimento
das relações de texto e contexto, anteriormente destacados no primeiro ano; valorização da
abordagem cronológica; o desrespeito quanto às limitações linguísticas de alunos iniciantes; e
a presença de listas de obras, autores, estilos, períodos e escolas literárias, que incentivam
mais a memorização de informações do que a reflexão. Como apontado por Magnani:

“Solicita-se do aluno uma atitude meramente passiva e reprodutora de um
texto, ao mesmo tempo em que se trabalha com os aspectos estáticos da
literatura, passíveis de serem operacionalizados e comportamentalizados,
propiciando o desenvolvimento de uma trivialidade no trabalho com a leitura
e a literatura com o estabelecimento de normas que reorientarão a produção
encomendada de livros e textos escolares, num modo contínuo e autoreprodutor”. (MAGNANI, 2001, p. 48)

Outro aspecto negativo que constatamos na maior parte dos livros didáticos se refere à
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presença quase que exclusiva de trechos de obras, que não correspondem ao conjunto
temático das obras. Tal fato limita o aluno ao enunciado de determinado acontecimento,
aumentando suas dificuldades na compreensão da obra como um todo.
Sendo chamado a interpretar o texto literário de forma fragmentada e limitada, o aluno
se encontra diante de sérias dificuldades. É necessário que ele leia toda a obra para analisá-la
quanto composição literária, observando o assunto, o contexto e todas as outras possibilidades
de compreensão da literatura. De acordo com Kramer:

Vivemos um paradoxo: muito se fala sobre leitura, muito se propõe, no
entanto, os livros que continuam vendendo mais são os didáticos. A
quantidade de textos e estímulos acentua a leitura interrompida. A leitura,
que é sempre incompleta e inacabada, torna-se a leitura fragmentada. Lê-se
pedaços de textos cada vez mais curtos, mensagens, trechos, resumos,
informações. (KRAMER, 2000, p. 28)

Temos, ainda, um fenômeno muito interessante, que a princípio deveria ser um
facilitador na vida do professor: o “manual de instruções” do livro didático, o que por si já é
paradoxal. Segundo, Lajolo:

[...] algumas editoras, tentando ampliar a faixa de mercado de autores
contemporâneos, acompanham seus livros de instrução de uso, ou seja, de
fichas, roteiros e questões que sugerem ao professor os caminhos de
penetração na obra. Desnecessário dizer-se que, nesta adaptação escolar,
qualquer vanguarda perde seu vanguardismo, obrigando-se aos clichês
literários já sancionados pela escola. (LAJOLO, 1982, p. 29)

Vale ressaltar que a observação acima é de 1982 e que, com o passar do tempo, o
problema, que estava restrito a “algumas editoras”, passou a pertencer a todas elas. Para
justificar existência do “manual de instruções”, a falta de tempo para os professores se
dedicarem às leituras tem sido frequentemente usada (CEREJA, 2005). Essa escassez de
tempo, justificada pelos professores, é ilustrada por Kramer (2000, p. 28): “a vida moderna é
marcada pelo tempo abreviado, pela falta de tempo em geral, pela falta de tempo de ler e de
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escrever”. Os alunos também estão se apropriando dessa justificativa com frequência. A falta
de tempo hábil para leitura parece ser um problema generalizado.
Desse modo, resumos, críticas, análises prontas e todo o tipo de simulacro vêm
constantemente se apropriando do espaço antes conferido aos textos literários. Parece que a
própria escola tem uma parcela de responsabilidade bastante razoável no fenômeno.
Retomando o caráter propedêutico do ensino médio, os referidos simulacros, que
substituem a leitura original, parecem cumprir apenas o papel de preparar o aluno para fazer
um exame externo ao segmento educacional: o Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM).
Após apresentarmos os aspectos positivos e negativos do uso do livro didático nas
aulas de literatura, defendemos que há mais desvantagens do que benefícios. Todavia,
deparamo-nos com um paradoxo: se, por um lado, o uso do material didático parece ser
insatisfatório aos interesses da literatura, por outro, parece preparar, de forma satisfatória, o
aluno para a realização do ENEM e dos vestibulares. Portando, ainda resta saber a quem serve
a literatura. O fenômeno torna necessário uma investigação mais precisa quanto aos domínios
desse exame, que será empreendida na próxima seção.

1.4. O Exame Nacional do Ensino Médio

Criado em 1988, e sob a tutela do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas
Educacionais Anísio Teixeira (INEP), o ENEM tem como objetivo “avaliar o desempenho do
estudante ao fim da educação básica, buscando contribuir para a melhoria da qualidade desse
nível de escolaridade” (INEP, 2006).
Em 2009, o exame passou a ser aceito como parte do processo de admissão para o
ensino superior, podendo ser empregado como a única avaliação para o ingresso nas
Universidades Federais, desde que preservada a autonomia das instituições de ensino.
Deixando de ser apenas um exame que analisava a qualidade do ensino sob a
perspectiva das políticas públicas, aos poucos vem ocupando o lugar do vestibular tradicional
e, portanto, também vem substituindo seu cunho muito político por um caráter mais
pedagógico. Inclusive, o exame passou a ser empregado para classificar o desempenho
individual dos colégios, criando uma espécie de ranking das melhores escolas. Conforme
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Zilbermam observa:

Dada a pressão do Ministério da Educação, assumiu, porém, o papel de
passaporte para as universidades federais, que são públicas, gratuitas e, na
maioria das vezes, figuram nos melhores escores nacionais e estrangeiros.
Por consequência, passou a pautar as ações de docentes e de escolas que tem
em vista a classificação de seus alunos naquelas instituições por meio do
SISU. (ZILBERMAM, 2014, p. 12)

A mídia passou a se apropriar da informação e criou uma concorrência entre colégios
em algumas chamadas: “Escolas caras tem notas melhores no Enem, mas perfil do aluno
contribui”. “As melhores escolas do Enem na capital”. ”Resultado preliminar do Enem 2013
por escola será divulgado no dia 27”. “Clique e consulte ranking”5.
A influência que o ENEM passa a exercer diretamente nos colégios reforçou o caráter
propedêutico, pois o ensino médio passou a se preocupar em preparar seus alunos para o
exame. Desse modo, o MEC não conseguiu atingir sua pretensão inicial de diminuir o caráter
propedêutico.
A mudança de objetivos do exame gerou também uma mudança em sua constituição.
Antes composto de 63 questões e uma redação, era aplicado em apenas um dia. Após a
mudança, passou a ter 180 questões, além da redação, sendo aplicado em dois dias. São
apresentadas 45 questões em cada grande área do conhecimento6. Das 45 perguntas referentes
à área de Linguagens, Códigos e suas Tecnologias aplicadas até 20147, encontramos no
máximo 10 propostas que pudessem ser associadas ao conhecimento literário.
Diferentemente de alguns dos maiores vestibulares do país, o ENEM não apresenta
uma lista de obras literárias obrigatória para a realização do exame. Se por um lado, a falta de
definição desobriga os alunos a se concentrarem em obras específicas, por outro, há uma
incerteza absoluta quanto ao conteúdo da avaliação.
Entretanto, como a proposta do exame vai na esteira das competências e habilidades
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Todas as notícias foram retiradas do site folha.com.br com acesso dia 19/11/14 `as 10h 57min.
1 Linguagens, Códigos e suas tecnologias, 2) Matemática e suas Tecnologias, 3) Ciências da Natureza e suas
Tecnologias, 4) Ciências Humanas e suas Tecnologias.
7
Disponíveis em portal.inep.br/web/enem/edições-anteriores/provas-e-gabaritos acesso dia 10/11/14 `as 8h. 13
min. De 1998 a 2008 caderno amarelo, de 2009 a 2013 caderno azul e 2014 caderno rosa.
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desenvolvidas ao longo da educação básica, fica justificado o fato de não haver uma lista,
posto que será cobrado não um conhecimento memorizado, mas, sim, um conhecimento
prático do objeto de estudo, atendendo as disposições das matrizes de referência anunciadas
para o exame.
No tocante à literatura, a avaliação prevê que o aluno seja capaz de:
1) estabelecer relações entre o texto literário e o momento de sua produção,
situando aspectos do contexto histórico, social e político; 2) relacionar
informações sobre concepções artísticas e procedimentos de construção do
texto literário;
3) reconhecer a presença de valores sociais e humanos atualizáveis e
permanentes no patrimônio literário nacional. (INEP, 2006)

O documento oficial ainda conta com um anexo que amplia o universo das cobranças
feitas pelo ENEM no que se refere ao estudo da literatura. Adiante, são expostas as exigências
segundo o fragmento:

Produção literária e processo social; processos de formação literária e de
formação nacional; produção de textos literários, sua recepção e a
constituição do patrimônio literário nacional; relações entre a dialética
cosmopolita/localismo e a produção literária nacional; elementos de
continuidade e ruptura entre os diversos momentos da literatura brasileira;
associações entre concepções artísticas e procedimentos de construção do
texto literário em seus gêneros (épico, narrativo, lírico e dramático) e formas
diversas,; articulações entre os recursos expressivos e estruturais do texto
literário e o processo social relacionado ao momento de sua produção;
representação literária: natureza, função, organização e estrutura do texto
literário; relações entre literatura, outras artes e outros saberes. (INEP, 2006,
grifos nossos).

É curioso notar a relevância que o documento dá à questão da identidade nacional. Em
momento algum é abordada a literatura portuguesa, ainda muito presente nas aulas de
literatura do EM e em todo livro didático.
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Tal fato é reforçado pela análise das questões. Dos 48 autores presentes nas avaliações
entre 1998 e 2014, apenas 4 são portugueses – Luís de Camões (1998, 2010 e 2012), Eugenia
de Castro (2003), Alberto Caeiro (2004) e Fernando Pessoa (2003). Portanto, o caráter
nacionalista do ENEM é bastante reforçado nas questões, o que sugere o desinteresse em
relação às origens literárias, nomeadamente a literatura portuguesa. Tal observação mostra
que quase metade do que se é estudado no ensino médio é olvidado pelo exame.
Outro traço curioso do exame é a preferência por autores modernistas e
contemporâneos. Se dividirmos em Era Romântica e Era Moderna, a preferência pela
contemporaneidade fica evidente. A somatória de todas as questões de literatura desde a
primeira aplicação do ENEM, incluindo as duas versões de 20108, perfaz um total de 92
questões, das quais apenas 11 se referem à Era Clássica, conforme ilustra o quadro 3.

Quadro 3 – Questões relativas à Eras Clássica e Romântica no ENEM
Escola Literária

Nº questões

Autor

Ano

Classicismo

3

Luís de Camões

1998, 2010, 2012

Barroco

1

Gregório de Mattos

2014

Arcadismo

1

Claudio M. da Costa

2008

Romantismo

1

Castro Alves

2001

Romantismo

1

Martins Pena

2014

Romantismo

1

Gonçalves Dias

2007

Romantismo

1

Joaquim M. de

1998

Macedo
Romantismo

2

Alvarez de Azevedo

2000, 2010

Fonte: elaborado pelo autor.

As questões referentes ao período compreendido ente a Era Moderna e o prémodernismo são ilustradas pelos quadros 4, 5 e 6:
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Em 2010, em virtude de fraude constatada na realização do exame (FOLHA ONLINE), o Ministério cancelou o
exame e realizou uma nova aplicação, aqui analisamos as duas versões do mesmo ano e as consideramos na
análise dos resultados
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Quadro 4 – Questões relativas ao Realismo do ENEM
Autor

Nº de questões

Ano da prova

Aluízio de Azevedo

2

1999, 2011

Machado de Assis

7

2000, 2001, 2005, 20109, 2013 e 2014

Fonte: elaborado pelo autor.

Quadro 5 – Questões relativas ao Simbolismo no ENEM
Autor
Cruz e Sousa

Nº de questões
2

Ano da prova
2009, 2014

Fonte: elaborado pelo autor.

Quadro 6 – Questões relativas ao Pré-Modernismo no ENEM
Autor

Nº de questões

Ano da prova

Lima Barreto

2

2010 (1ª versão) 2012

Monteiro Lobato

2

2002, 2010 (1ª versão)

Augusto dos Anjos

1

2014

Fonte: elaborado pelo autor.

Enquanto apenas 11 questões referentes à Era Clássica foram apresentadas, somente
nas três primeiras estéticas da Era Moderna 16 questões foram criadas. Os resultados
evidenciam uma clara preferência por textos e autores mais modernos.
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Aqui consideramos duas vezes caso apareça dois textos diferentes do mesmo autor, e não duas perguntas (ou
mais) para o mesmo texto.
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Seguindo a cronologia literária, com apenas mais dois autores do modernismo, o
número de questões encontradas no ENEM sobe para 20, conforme o quadro 7.

Outro fato

curioso é o destaque dado a alguns autores em detrimento de outros. Carlos Drummond de
Andrade é o mais citado, seguido por Manuel Bandeira. Os demais autores, modernistas e/ou
contemporâneos, não aparecem em mais de duas questões.

Quadro 7 – Questões relativas ao Modernismo no ENEM
Autor

Manuel Bandeira

Carlos Drummond de
Andrade

Nº de questão

8

12

Ano da prova
1998, 2000,2005, 2006,
2009, 2011, 2014
1999, 2001, 2003, 2004,
2005, 2006, 2009, 2012
2000, 2004, 2006, 2007,

Oswald de Andrade

5

Ferreira Gullar

3

2000, 2003, 2010

João Cabral

3

1999, 2003, 2011

2013

Fonte: elaborado pelo autor.

Fica difícil compreender, ou até mesmo estabelecer parâmetros para análise, em uma
realidade tão dispare no que se refere à diferença com que os autores são mencionados. O
parnasianismo, por exemplo, nem chegou a participar de nenhum dos exames, assim como o
trovadorismo e o humanismo. Como a intenção do exame é avaliar as competências e
habilidades dos concluintes do EM, e posto que muitos dos programas didáticos das escolas
aderem a sequência cronológica da literatura, ainda não há justificativa clara para a exclusão
das três estéticas citadas.
Também é evidente a preferência pelo terceiro ano em detrimento dos demais, como mostra o
quadro 8.
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Quadro 8 – Questões relativas ao Modernismo no ENEM
1º ano

2º ano

3º ano

5 questões

17 questões

70 questões

Fonte: elaborado pelo autor.

Portanto, observamos que o conteúdo trabalhado nas aulas de literatura não é aplicado
na mesma proporção pelo exame oficial do MEC, visto que importantes estéticas literárias
amplamente exploradas em sala de aula foram excluídas da avaliação.
Da mesma forma, o uso do livro didático não favorece a previsão legal estabelecida
pela a LDB/96, no sentido de se levar em consideração a realidade local. Por outro lado,
talvez o livro didático seja o responsável pelo desencontro existente entre o trabalhado em
sala de aula e o cobrado no exame oficial. Os colégios exigem que o livro didático seja usado
até o fim e que todos os conteúdos que lá estiverem sejam trabalhados.
Com toda análise exposta até o momento, verificamos um completo desencontro entre
quatro elementos. Em primeiro lugar, o professor, que não tem muito claro o que ensinar. Em
segundo, a proposta dos PCNs, que parece ser muito ampla demais. Em terceiro, a utilização
do livro didático, que favorece a massificação da literatura. E por último, o ENEM, que
praticamente desconsidera dois anos do ensino médio ao centrar 81% das questões apenas no
conteúdo trabalhado no 3º ano. Existe, portanto, um cenário que pouco fomenta os estudos
literários, uma vez que cada parte envolvida aparentemente possui expectativas diferentes.
Envolto a tudo isso e sofrendo as consequências, não devemos esquecer o destinatário final: o
aluno, que paradoxalmente é o ultimo a ser ouvido, quando não esquecido por completo.
A seguir analisaremos como esses desencontros repercutem na aula de literatura.

1.5

A aula de literatura na contemporaneidade

Pouca coisa parece ser consenso quando o assunto é o ensino de literatura no ensino
médio brasileiro. Nem mesmo o lugar ocupado pela disciplina, seus objetivos e o conteúdo a
ser ensinado são elementos claros e de fácil acesso ao professor, que, a princípio, seria o
primeiro interessado na questão. A título de anteciparmos algumas reflexões, observamos que
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a falta de clareza no tocante à escolha dos tópicos e métodos a serem desenvolvidos em uma
aula não é exclusividade do ensino brasileiro, mas sim da disciplina em si. Segundo Todorov:

Na escola, não aprendemos acerca do que falam as obras, mas sim do que
falam os críticos. Em toda matéria escolar, o ensino é confrontado a uma
escolha – tão fundamental que na maior parte do tempo nem é percebida.
Poderíamos formulá-la, simplificando um pouco a discussão, da seguinte
maneira: ao ensinar uma disciplina, a ênfase deve recair sobre a disciplina
em si ou sobre seu objeto? E, portanto, em nosso caso: devemos estudar os
métodos de análise, ilustrados com a ajuda de diversas obras? Ou
estudarmos obras consideradas como essenciais, utilizando os mais variados
métodos? Qual é o objetivo, e quais os meios para alcança-los? O que é
obrigatório, e o que se mantém facultativo? (TODOROV, 2012, p. 27)

Voltando as atenções ao que dizem os estudiosos brasileiros sobre o assunto, temos
algo igualmente preocupante, sabido e ignorado, pela maioria dos professores do EM, como
pretendemos demonstrar ao longo da presente discussão. O ponto está em ensinar literatura
não com literatura, mas com o que dizem sobre ela ou suas adaptações. Essa situação
corrobora as ideias de Todorov e, assim, complementa Lima:

[...] o ensino médio cujo conteúdo programático para a literatura brasileira [é
apresentado], tradicionalmente, através de uma resumida informação
histórica; através de resumos de livros; através da condensação de obras
insignes da nossa literatura e que triunfa ao cotidiano escolar no melhor
estilo [...] ou, ainda através do uso indiscriminado da crônica, como se fosse
possível através desta compreender a magnitude de uma literatura, ou de um
grande projeto literário [...] (LIMA, 2012, p. 44)

Não obstante a isso, se temos estudiosos da literatura colocando em questão assuntos
aparentemente claros e bem resolvidos, ainda temos professores atuantes no Ensino Médio
com as mesmas dúvidas. Observemos as considerações de Cereja acerca de suas pesquisas
com professores do seguimento:
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Da mesma forma que nas respostas dos alunos, falta clareza em todas ou em
quase todas as respostas referentes à natureza e a especificidade do objeto de
ensino e, por consequência aos objetivos desse ensino. Com conceitos
genéricos e imprecisos, que deixam de apreender a natureza verbal do
objeto, as professoras associam literatura a “pensamento humano”, a “tudo
que existe na história da humanidade” e a “componente curricular” não
deixando claro, por exemplo, o que distingue literatura de história, filosofia
ou sociologia. (CEREJA, 2005, p. 42)

Se, por um lado, encontramos dificuldade de compreensão por parte dos professores
no que diz respeito ao seu próprio objeto de trabalho, por outro, encontramos alunos com uma
inquietante pergunta que se refere à finalidade do estudo de literatura. Para reforçar o
afirmado, basta verificar qualquer manual didático, em que o conteúdo desenvolvido ao longo
dos três anos do EM mais parece preparar um Pocket Teacher do que sugerir a construção de
um arcabouço cultural, ou formar um leitor fluente. Ou, ainda, como sugere o Ministério da
Educação, “que a literatura sirva como meio, sobretudo, de humanização do homem”
(BRASIL, 2006, p. 53).
Com tantos desencontros, fica justificada a questão levantada quanto à finalidade da
literatura no ensino médio. Todorov já sinalizava:

O ensino médio, que não se dirige aos especialistas em literatura, mas sim a
todos, não pode ter o mesmo alvo; o que se destina a todos é a literatura, não
os estudos literários; é preciso então ensinar aquela e não esta. O professor
do ensino médio fica encarregado de uma das mais árduas tarefas:
interiorizar o que aprendeu na universidade, mas, em vez de ensiná-lo, fazer
com que esses conceitos e técnicas se transformem numa ferramenta
invisível. (TODOROV, 2012, p. 41)

Há, ainda, um grupo de alunos que, talvez em busca da finalidade da disciplina,
encontre resposta na continuidade do processo educacional, ou em sua transição para Ensino
Superior, período marcado pelo o vestibular. O que transforma o EM em curso
exclusivamente propedêutico. Tanto que, em pesquisa de realizada por Cereja, os alunos do
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ensino médio, quando questionados sobre suas últimas leituras, ressaltaram obras
frequentemente adotadas por professores. Segundo o autor:

As obras citadas como preferidas – no universo das obras indicadas e não
indicadas pela escola – em grande parte são os mesmos “clássicos”
regularmente adotados pelos professores ou solicitados pelos vestibulares.
(CEREJA, 2005, p. 34)

É no mínimo curioso que, com toda a oferta de leitura disponível, os alunos optem
justamente pelos mesmos títulos cobrados pela escola e instituições extraescolares, como o
vestibular.
Ainda temos mais dois agravantes a serem ressaltados nessa relação ente aluno e
professor, embora também estejam presentes no bojo da relação entre conteúdo e público: as
cobranças internas, referentes à instituição escolar, e as externas, vinculadas ao vestibular.
São exemplos de cobranças internas as notas, utilização do livro didático, provas, relatório de
aproveitamento, planejamentos, envolvimento dos alunos, exercícios, correções, disciplina
dos alunos e aulas diferenciadas; enquanto cobrança externa se refere a aprovação do aluno
em instituição de ensino superior reconhecida ou seu bom desempenho no Exame Nacional
do Ensino Médio.
Ao retornar para apenas um item das cobranças internas, o livro didático de literatura,
observamos uma questão intrinsecamente escolar e metodologicamente preocupante. Muitas
vezes conhecido como “o livro de português”, geralmente é dividido em três partes:
gramática, literatura e redação. Tal fato pode ser interpretado como um indício da perda de
lugar da literatura como disciplina autônoma, pois ela está, invariavelmente, relacionada ao
estudo da língua, como argumentamos anteriormente.
A análise dos livros didáticos aponta que a proposta de trabalho para a disciplina está
calcada na história da literatura, uma vez que se enfatizam datas, características, conceitos e
fatos históricos, em detrimento da fruição de textos e de sua compreensão e interpretação.
Retornando ao questionamento de Todorov (2012), segundo o qual o texto literário deve ser
destacado, e não a historiografia literária, é reforçado o argumento de que o material escolar
não propicia ao leitor a apreciação de obras literárias.
Diante disso, cabe questionar se o uso de livros didáticos no EM contribui para a
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formação de leitores de literatura. A abordagem dos livros incentiva os alunos a lerem?
Aproxima-os da literatura? Auxilia-os a ler com maior competência? Todos os exercícios de
vestibular que compõem o compêndio de atividades possibilitam o efetivo entendimento do
texto literário, ou apenas pretendem preparar mecanicamente os alunos para cumprirem a
próxima etapa?
E por próxima etapa, subentende-se o vestibular. Talvez, essa cobrança externa,
inclusive, transforme a função do ensino médio em mera preparação para um exame. E tal
instituição, o vestibular, tem o poder de alterar todo o sentido da literatura nos três anos de
curso. Como sugere Lima:

Será por que a literatura em suas realizações mais complexas, em seus
projetos estéticos mais sofisticados só pode mesmo ser lida, pensada,
compreendida por um seleto grupo esotérico ou por que, no fim das contas,
seu “estudo” no ensino médio é tão-só para responder sumariamente, a duas
ou quatro questões de um concurso vestibular ou do Enem? (LIMA, 2012, p.
45)

Os vestibulares e os cursinhos preparatórios (cursos livres com proposta única de
trabalhar conteúdos exclusivamente cobrados pelos vestibulares) que se proliferaram pelo país
têm sido apontados como os causadores de muitos problemas. Segundo Cereja (2005, p. 36),
as professoras que fizeram parte de sua pesquisa viviam “[...] assombradas pelo fantasma do
vestibular”. Estas instituições criam as listas de livros, que abrem espaço para outras criações,
como manuais, resumos e as aulas dos cursinhos, muitas vezes mais aprazíveis que as aulas
tradicionais nas escolas regulares.
Contudo, aos cursinhos não cabe a tarefa de formar o cidadão crítico. As aulas desses
estabelecimentos são limitadas aos conteúdos que historicamente fazem parte das provas dos
vestibulares e, considerando o aspecto literário, partem das listas dos vestibulares. Tal
concepção tem crescido até mesmo dentro das escolas, porque, segundo Cereja (Ibid), vem
aumentando o número de colégios, especialmente os particulares, que estão transformando o
terceiro ano do ensino médio em “terceirão”, uma espécie de cursinho preparatório oferecido
pela própria escola. Diante disso, o professor do EM deve trabalhar todo o conteúdo de
literatura em dois anos, para que este seja revisado no último. Fato, no mínimo, curioso, uma
vez que, de antemão, já se assume que o aluno fracassará caso revise os mesmos tópicos.
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Nesse sentido, dado o tempo escasso, tanto na escola de ensino médio quanto no
cursinho, proliferam os resumos, os esquemas, a visão geral do enredo, das personagens
principais, do tempo e do espaço, enquanto a leitura mais profunda do texto literário e sua
posterior discussão, bem como as possíveis relações com outros saberes, são deixadas de lado.

Criamos, então, o quadrado problematizador do ensino de literatura, representado pela
figura 1. O mais curioso é que a própria literatura não faz parte do quadrado, mas é
aprisionada por ele e assume um papel secundário, mesmo sendo o objeto de estudo.

Figura 2 – Quadrado problematizador do ensino de literatura

Professor	
  

Aluno	
  

Cobrança	
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Temos, portanto, uma disciplina escolar cujo seu próprio objeto de estudo é
amplamente discutido, sem chegar a um denominador comum. De um lado, alunos que não
compreendem o papel que a literatura ocupa em suas vidas. De outro, a instituição escolar,
muitas vezes pouco preocupada com a especificidade de cada saber, cobra tarefas que
distanciam o professor de seu real papel, o de ensinar.
Todos os envolvidos concordam que a aula de literatura passa por momentos
delicados, sobretudo na atual política educacional brasileira, e os problemas encontram lugar
desde a escolha dos títulos a serem trabalhados, que são escolhidos a partir das listas
divulgadas pelas agências promotoras dos principais vestibulares do país, passando por
questões metodológicas. Desse modo, a literatura também se vê questionada quanto à sua
finalidade e quanto à sua pertinência nos currículos escolares.
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Observamos que o texto já consagrado pela história e pela crítica literária, é o
principal objeto a circular pelas discussões. Entretanto, é curioso notar a redução na
importância da literatura, aqui tratada apenas como uma disciplina escolar, pois é assim que
muitos tomam conhecimento da existência da literatura. Como aponta Lajolo, os alunos que
cursam o EM concebem a literatura como mais uma disciplina escolar:

É como disciplina escolar que um grande número de brasileiros tem os
primeiros contatos com a literatura. Mas, é preciso não esquecer que no
entanto um certo uso da linguagem verbal pra expressar e comunicar... a
literatura é muito anterior à sua inclusão no currículo escolar. (LAJOLO,
2012, p. 118)

Como vimos, o ensino de literatura, antes essencial à formação do indivíduo
(ZILBERMAN, 2003), hoje é mal compreendido e sua permanência no currículo escolar,
muitas vezes, é reduzida à leitura de pequenos trechos de obras consagradas. Isso porque,
como aponta Werber (2000, p. 105), “a sociedade contemporânea está sempre em busca de
algo que lhe atribua um status imediato, que lhe diferencie dos demais”.
Desta forma, é natural que a leitura mais profunda de um livro e dos estudos teóricos
de uma determinada obra seja considerada supérflua. Diante de uma concepção de formação
voltada exclusivamente para os interesses do mercado, não há espaço para a literatura.

O ensino da literatura não precisava de qualquer justificativa enquanto a
escola secundária conservou a natureza humanista trazida de suas origens.
Convertido em profissionalizante ou transformando-se numa aspiração para
grupos sociais que, por várias razões, dificilmente chegarão à universidade,
o segundo grau teve de redefinir suas expectativas em relação à presença da
literatura no currículo. (ZILBERMAN, 1988, p. 134).

De acordo com Zilberman (Ibid), existem dois caminhos para os alunos do EM: o da
terminalidade e o da continuidade. O primeiro, profissionalizante, não vê na literatura
quaisquer funções práticas que possam ajudar financeiramente o aluno que a estuda. O
segundo, ponte para o ensino superior, torna o ensino médio meramente propedêutico, além
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de não entender os estudos literários como um saber fundamental, a menos que o aluno opte
pelo curso de Letras. Mais uma vez, observamos questionamentos que, possivelmente pela
falta de espaço para discussão, são ignorados e fomentam a desconstrução da pertinência dos
estudos literários na escola.
Quaisquer das duas opções buscam fins práticos para um ensino que proporciona uma
formação mais subjetiva, a formação do ser humano, do cidadão crítico, conceitos que, no
currículo escolar, são apenas palavras sem significado. Nesse sentido, Abreu acrescenta:

Os livros que lemos (ou não lemos) e as opiniões que expressamos sobre
eles (tendo lido ou não) compõem parte de nossa imagem social. Uma
pessoa que queira passar de si uma imagem de erudição falará de livros de
James Joyce, mas não de obras de Paulo Coelho. Essa mesma pessoa, se
tiver de externar ideias sobre Paulo Coelho, dirá que o desaprova. Mesmo
que não entendido nada de Ulisses ou tenha se emocionado com O
alquimista. A escola ensina a ler e a gostar de literatura. Alguns aprendem e
tornam-se leitores literários. Entretanto, o que quase todos aprendem é o que
dizer sobre determinados livros e autores, independentemente de seu
verdadeiro gosto pessoal. (ABREU, 2006, p. 19)

A citação acima parece corroborar com as nossas percepções de que o ensino de
literatura tem se perdido na escola. A fruição do texto literário e sua reflexão têm dado espaço
a exercícios de repetição e a uma espécie de massificação de conceitos e ideias acerca dos
livros lidos. Em contrapartida, proporcionar a reflexão sobre sua própria condição é uma das
grandes “utilidades” da literatura (ZILBERMAN, 2003), cada vez mais rara em sala de aula.
Todavia, o encaminhamento das aulas tem seguido a um esquema pouco proveitoso
para o alcance dessa “utilidade” literária, como mostra Silva.
a) abrir o livro didático na página tal e ler o texto ali colocado;
b) responder, por escrito, as perguntas do questionário subsequente;
c) fazer os exercícios gramaticais;
d) escrever uma redação a partir do texto para a leitura e correção do
professor. (SILVA, 1993, p. 38-39).
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Desse modo, o “como fazer” é sempre o alvo das discussões, mais até do os
questionamentos. Ou seja, o ensino de literatura passa pela mesma crise que quaisquer outros
objetos de estudo trabalhados no EM. A desvalorização da educação, como não poderia
deixar de ser, também reflete na literatura e no seu ensino.

O que fazer com e do texto literário em sala de aula funda-se, ou devia
fundar-se, em uma concepção de literatura muitas vezes deixada de lado em
discussões pedagógicas. Estas, de modo geral, afastam os problemas teóricos
como irrelevantes ou elitistas diante da situação precária que, diz-se, espera
o professor de literatura numa classe de jovens. (LAJOLO, 2006, p. 11).

A precariedade no trato do texto literário por parte dos alunos pode ser reflexo do,
também precário, trato com o texto por parte dos professores. Se de um lado, temos alunos
que não leem, corremos um sério risco de encontrarmos docentes que, igualmente a seus
alunos, lidam adequadamente com a literatura. Vezzosi (2009), ao escrever seu trabalho de
conclusão do curso de Letras, relata sua própria experiência como aluna de literatura no
ensino médio segundo suas impressões:

Enfim, parece que os professores não eram leitores nem incentivavam a
leitura; o compromisso era apenas o de cumprir com os conteúdos do
currículo, considerando a leitura uma tarefa escolar e não uma prática social
que exige tanto dentro quanto fora da escola. (VEZZOSI, 2009, p. 34).

Tal sentimento expressa uma falência múltipla das relações, marcada pelo desconforto
dos alunos durante as aulas de literatura, e pelo desconforto dos professores com o texto
literário. Aqui consideramos não só o texto literário consagrado pela história e pela crítica,
mas também a literatura em sentido mais amplo. De acordo com Lajolo:

Numa última perspectiva, o desencontro literatura-jovens que explode na
escola parece mero sintoma de um desencontro maior, que nós – professores
– também vivemos. Os alunos não leem, nem nós; os alunos escrevem mal e
nós também. Mas, ao contrário de nós, os alunos não estão investidos de
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nada. E o bocejo que oferecem `a nossa explicação sobre realismo fantástico
de Incidente em Antares […] é incômodo e subversivo porque sinaliza
nossos impasses. (LAJOLO, 2006, p. 16).

As evidências apontam para o não lugar da literatura nas aulas do ensino médio. Nesse
sentido, seria utópico afirmar que um dos objetivos da escola é o de formar leitores, quando a
ficção é inexistente na escola, na medida em que sabemos que a maioria dos alunos não lê
literatura.
Com um panorama geral estabelecido, e ao analisar agentes envolvidos na
“instauração da crise” do ensino de literatura nos colégios brasileiros, doravante passaremos a
tratar a realidade portuguesa em relação aos mesmos aspectos.
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2. O ensino de literatura no Ensino Secundário português

2.1. O Ensino Secundário português: considerações

No capítulo anterior, buscamos trazer à baila as questões mais corriqueiras no trato da
literatura como objeto de ensino para o ensino médio. Partimos das situações mais amplas e
abrangentes, como legislação e documentos oficiais, além de questões mais específicas da
rotina escolar, alcançando as fronteiras que balizam o fazer pedagógico.
Por considerarmos a realidade educacional portuguesa bastante distinta da realidade
brasileira, e por ser este um trabalho de propósito comparativo, começaremos não pela aula,
mas pelo contexto que a circunda.
Uma questão bastante recorrente, nas análises do EM brasileiro, é sua finalidade, seu
caráter marcadamente propedêutico e os esforços para desfazer este estigma de propedêutico.
Entretanto, quando voltamos a atenção ao Ensino Secundário português (ES) as mesmas
dúvidas não encontram resposta. Segundo a Lei de Bases do Sistema Educativo (LBSE):

O ensino secundário organiza-se segundo formas diferenciadas de
cursos predominantemente orientados pra a vida activa ou para o
prosseguimento de estudos, contendo todas elas componentes de
formação de sentido técnico, tecnológico e profissionalizante e de
língua e cultura portuguesas adequadas a natureza dos diversos cursos.
(LBSE, artigo 10º, § 3)

Embora tenha sido atribuído a outro cenário, os conceitos de “terminalidade” e de
“continuidade” (ZILBERMAM, 1988) são perfeitamente aplicáveis ao cenário português.
Assim como na LBSE, também encontramos nas Recomendações nº 3/98 do Conselho
Nacional de Educação a seguinte definição para ES:

Situado entre o ensino básico e o nível superior e estando este a ser cada vez
mais procurado, o nível secundário cumpre efectivamente funções
diversificadas e missões sociais que tanto asseguram a continuidade de
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estudos como preparam para o ingresso na vida activa, oscilando sempre, e
sempre em desequilíbrio, entre uma lógica de unificação e uma lógica de
diversificação. (CNE, 1998, p. 5-6)

Diferentemente do Brasil, onde uma base comum deve ser respeitada por todos os
estabelecimentos que oferecem o EM, em Portugal há cinco diferentes modalidades de ensino
secundário: “Ensino científico-humanístico”, “Ensino tecnológico”, “Ensino artístico
especializado”, “Ensino vocacional” e “Ensino profissional”. Cada modalidade tem uma
matriz curricular específica, com diversidade de disciplinas e horas dedicadas a cada uma. Há,
no entanto, pontos de convergência entre as cinco modalidades, apresentados a seguir:

1) requerem o 9º ano como nível de ingresso; 2) têm três componentes de
formação, sociocultural, científico e tecnológico, com diferentes incidências
em cada curso; 3) têm três anos de duração 4) permitem maleabilidade entre
cursos e entre percursos de formação, facilitando, assim, a correcção de
trajectórias formativas; 5) têm diploma diferente mas todos globalmente
equivalente ao 12º ano; 6) permitem o acesso a estudos posteriores,
nomeadamente no ensino superior. (CNE, 1998, p. 09-10, grifos nossos)

O documento esclarece que independentemente de qualquer escolha feita pelo aluno, a
continuidade de estudos em nível superior está assegurada, o que não redime o caráter
propedêutico e nem faz disso um problema, pois:

“Há predominâncias bem diversas entre as componentes de formação, em
função das duas grandes orientações que marcam o nível secundário: ser
propedêutico do ensino superior ou do ingresso mais imediato no mercado
de emprego”. (CNE, 1998, p. 12)

Há, ainda, subdivisões no curso denominado “científico-humanístico”, que
compreende ciências tecnológicas, ciências socioeconômicas, ciências sociais e humanas,
língua e literatura e artes visuais.
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Tal configuração é relativamente nova e foi aplicada pela primeira vez no ano letivo
de 1996/97, como parte das políticas públicas voltadas para educação. Naquele momento
existia a pretensão de combater “programas extensivos e prescritivos, organizados por
disciplinas e anos de escolaridade”, que eram concebidos como os principais agentes da
“excessiva uniformização da acção pedagógica” e, consequentemente, do “empobrecimento
dos conteúdos e metodologias” (ABRANTES, 2001, p. 3).
De acordo com o manual intitulado Desenvolver, consolidar, Orientar: Documento
Orientador das Políticas para o Ensino Secundário, pretendia-se “lançar um processo de
reflexão e debate alargado sobre os currículos”, em que “os docentes e as escolas, mas
também a comunidade científica educacional e outros parceiros sociais” estivessem atuantes e
envolvidos para criar “um corpus nuclear de aquisição/aprendizagem comuns”, que
possibilitasse “melhorar a qualidade e a eficácia da resposta educativa [...] face às
necessidades e direitos dos indivíduos e aos problemas da sociedade em geral” (DES, 1997, p.
9-10 e 13).
O Ministério da Educação, por meio do Departamento do Ensino Secundário, é
responsável por prestar auxílio no alinhamento dos programas de português e matemática, por
serem entendidos como os mais preocupantes. Posteriormente, lançou mais um manual para
auxiliar a implantação do novo modelo de ES, o Ensino Secundário: Ajustar para Consolidar.
(referência)
Com mais esse manual de orientações, que estava em consonância com as medidas
que deveriam conduzir a uma reorientação curricular em que o ensino secundário fosse o
centro das atenções, apresentou-se uma série de elementos a serem repensados para o
segmento, sublinhando “o excesso de conteúdos dos programas” e “sobrevalorização dos
conteúdos acadêmicos em detrimento do desenvolvimento de competências, capacidades e
diversificação pedagógica-didáctica” (Ministério da Educação, 1998, p. 8).
Também em consonância com todo esse processo de redirecionamento do ES, surge a
necessidade de revisitar o Decreto-Lei nº 286/89 de 29 de agosto, que tratava das definições
curriculares. Apenas como fase de teste, a norma direcionava os planos do Ensino Básico,
que, embora iniciados em 1990/91, sua aplicação ocorreu progressivamente a partir de

	
  

66	
  

1993/94. No ano letivo seguinte, foi realizada a primeira edição do exame nacional para o
ensino secundário10.
Após a revisão do Decreto-Lei nº 286/89, houve o lançamento de outro documento
oficial para o ES, a Revisão curricular no Ensino Secundário em 2000. O texto determinou
que as escolas secundárias deveriam estar aptas a “criar ambientes de aprendizagem
estimulantes, baseados em projectos claros, coerentes que articulem o currículo definido a
nível nacional com o contexto social, cultural e económico em que estão integrados” (ME,
2000, p. 8-9).
Assim, as escolas passaram a ser “organizações abertas, capazes de promover
sistematicamente a sua auto-avaliação e de responderem aos desafios da diversidade e da
heterogeneidade, que hoje fazem parte integrante da vida” (M.E. 2000, p.25). Ou seja, cada
instituição escolar passou a dispor de autonomia para decidir sobre as disciplinas e, até
mesmo, propor cursos tecnológicos, respeitando as necessidades de cada comunidade, já que
não havia disciplinas comuns pertencentes a uma base nacional.
Dado o novo formato e o novo regimento que lhes proveu autonomia, as escolas
puderam decidir as estruturas de orientação educativa, adequadas ao contexto nos quais
estavam inseridas, considerando os recursos humanos, os materiais disponíveis, a cooperação
com a sociedade civil e com as autarquias e instituições de ensino superior, sempre visando a
criação de “contextos educativos mais amplos e diversificados” e uma “maior ligação às
realidades sociais” (M.E. 2000, p. 19).
Para chegarem a tal definição, houve uma ampla “discussão pública do documento
orientador da Revisão Curricular”, sendo que:

“Foram reunidos perto de 600 pareceres provenientes das mais diversas
instituições, bem como de cidadãos que os elaboraram a título individual.
Não deixa de merecer um especial destaque o facto de em pouco mais de
dois meses se ter desencadeado uma participação tão alargada e de tão
elevada qualidade média”. (M.E. 2000, p. 12)
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O exame nacional do ES funciona como um vestibular, já que possibilitava o acesso ao ensino superior, além
de ser um regulador na qualidade do ensino.
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Algumas críticas, a maioria das quais oriundas das associações de professores, pais e
alunos, consideraram que a Reforma Curricular do Ensino Secundário se limitou a uma
abordagem de caráter imediatista de um problema amplo e complexo.
Alguns estudiosos do assunto afirmam que a qualidade, a pertinência e e os méritos
dessa Reforma constituíam uma “estratégia de desresponsabilização dos decisórios políticos”,
incapazes de conduzir “uma reforma socialmente significativa e culturalmente relevante”
(COSME & TRINDADE, 2010, p. 57).
Findadas todas as considerações preliminares e atendendo os documentos
programáticos da União Europeia, além do aval do Conselho Nacional de Educação, os
Decretos-lei nº 6 e 7 de 18 de janeiro de 2001 oficializam a Revisão Curricular e
estabeleceram a entrada em vigor dos novos programas do ES para o ano letivo de 2002/03.
No entanto, o programa de literatura, nosso objeto de interesse, só foi homologado em 25 de
agosto de 2005, vigorando a partir do ano letivo de 2005/06.
Com a mudança de governo, resultante das eleições de 2002, a revisão curricular foi
suspensa pelo Decreto-lei n.º 156/2002 de 20 de junho, passando a vigorar o Decreto-lei n.º
7/2001, que implementava os planos de estudo do Decreto-lei n.º 286/89, parcialmente
revogado pela Revisão Curricular.
Em novembro de 2002, o Ministério da Educação retomou o debate público da
reforma do ES com a divulgação de um documento oficial chamado “Reforma do Ensino
Secundário – Linhas Orientadoras da Revisão curricular”. Em janeiro de 2003, o Ministério
lançou um portal na internet para ampliar os espaços de debate sobre reforma, discutindo mais
dois documentos, com a intenção de balizar os conflitos. No caso, a Reforma do Ensino
Secundário e a Caracterização dos Percursos Educativos e Formais de Nível Secundário. A
partir desses documentos, originou-se o documento definitivo: Reforma do Ensino
Secundário.
Desse modo, a gestão do currículo e a avaliação da aprendizagem dos alunos foram
atreladas a uma legislação específica, que veio a ser aprovada apenas em 2004 por força do
Decreto-Lei n.º 74/2004 de 26 de março, que regulamentou e legitimou os procedimentos da
Reforma Curricular do Ensino Secundário.
Todavia, o conjunto de regulamentos e disposições legais que regia o ES ainda carecia
de alguns ajustes, posto que apesar das reformulações dadas pelo Decreto-Lei 24/2006, pelo
Despacho Normativo 5/2007 e pela Portarias 550/2004, o sistema educativo continuava
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envolvido por linhas de pensamento contraditórias e presas a modelos nacionais de avaliação
de aprendizagem, que não se concatenavam com a proclamada autonomia das escolas para
deliberar e gerir currículos e recursos de acordo com as especificidades de seu contexto
(GRAVE, 2011).
Toda essa mudança, aparentemente muito democrática e equilibrada, parece não ter
encontrado lugar para uma das mais pertinentes discussões quando o assunto diz respeito à
aula, no caso, os conteúdos das disciplinas, especialmente no tocante ao ensino de literatura.
Grave aponta:

“A intenção de ir avante com a reforma do Ensino Secundário desencadeou
acções de formação destinadas a professores cuja tónica era posta na
implementação dos novos programas. No que respeita a Literatura, o
contributo dos docentes nesta reforma, não foi além da recepção e leitura da
referida brochura e a participação, condicionada pelo órgão de gestão, nas
acções de formação em rede, enquadradas no Projecto Falar”. (GRAVE,
2011, p. 53)

Portanto, embora houvesse mudanças na configuração do ES sob vários aspectos, sua
base fundamental, a saber, o conteúdo a ser ensinado, não sofreu alterações, permanecendo
exatamente o mesmo.
A alteração mais significativa se instaura na redistribuição das disciplinas pelas novas
modalidades de cursos, aproximando, assim, os interesses e as habilidades dos candidatos
com as disciplinas a serem trabalhadas. Assim, justifica-se a ausência de uma base comum de
ensino, pois passaram a ser respeitadas as diferentes inteligências.
Posto os dispositivos legais e o espírito das leis que possibilitaram as mudanças na
estrutura escolar, passemos, mais detalhadamente, aos cursos que compõem o quadro de
oferta de ensino com especial atenção ao curso científico-humanístico, devido à sua aderência
ao tema desta pesquisa.

2.1.1. As subdivisões do Ensino Secundário e o processo de avaliação
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A reforma estrutural do ES, tem como objetivo primeiro redirecionar os programas de
estudo do segmento, para responder às exigências da contemporaneidade. A norma almeja:

“1) o aumento da qualidade das aprendizagens, 2) o combate ao insucesso e
abandono, fenómenos que assumem no ensino secundário a maior expressão
do conjunto do sistema educativo, 3) uma resposta inequívoca da sociedade
da informação e do conhecimento, 4) a articulação progressiva entre as
políticas de educação e da formação que potencia a diversidade e a qualidade
das ofertas e das opções vocacionais de cada aluno, 5) o reforço da
autonomia das escolas”. (M.E., 2003, p. 7-8)

Para atender tal pretensão, o ES foi divido em cinco grandes eixos norteadores
(“Ensino científico-humanístico”, “Ensino tecnológico”, “Ensino artístico especializado”,
“Ensino vocacional” e “Ensino profissional”), como apresentado anteriormente. Cada um
desses eixos também passaram por subdivisões e, para atender os objetivos desta pesquisa,
apenas abordaremos a subdivisão do Ensino científico-humanístico. Esse eixo se divide em
“curso de ciências e tecnologia”, “curso de ciências socioeconómicas”, “curso de ciências
sociais e humanas”, “curso de língua e literatura” e “curso de artes visuais.
Com a diversificação na oferta de cursos, a questão do currículo é trazida as
discussões no tocante à autonomia das escolas, pois acredita-se que esta seria de suma
importância para o sucesso de todos os agentes envolvidos no processo educativo (ALONSO,
PERALTA E ALAIZ, 2001). Desse modo, a centralização curricular foi repensada e
considerada inadequada. Como explicado por Sousa:

“A centralização favorece a uniformidade, na medida em que quem decide
sobre o currículo a nível nacional não está em posição de garantir que essa
decisão se traduza na resposta mais adequada as necessidades curriculares
locais. A adequação do currículo às necessidades específicas de cada região,
escola, aluno, na medida em que requer um conhecimento directo dessas
necessidades, só pode ser garantida por decisores curriculares posicionados
na proximidade das realidades locais” (SOUSA, 2010, p. 13)
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A partir desse momento, o currículo deixou de ser de responsabilidade do Ministério
da Educação, retirando-se da competência do Departamento do Ensino Secundário11, e passou
a ser gerido pelas escolas, graças à autonomia que a reforma propiciou.
Ainda segundo a análise de Sousa (2010), conferir legitimidade de decisão aos
professores, coordenadores e diretores de escola pode assegurar uma maior adequação
curricular às necessidades específicas de cada comunidade educativa. Todavia, para que seja
verdadeiramente assegurado o sucesso da empreitada, o professor deve estar efetivamente
envolvido com todo o processo de decisão, “um aspecto crucial do respectivo trabalho”.
Dessa maneira, acredita-se haver maior proximidade entre as teorias estudas e as práticas
sociais, uma vez que o ensino secundário visa não somente a continuidade dos estudos, mas
também a aplicação real dos conteúdos estudados.
A autonomia curricular tem sido frequentemente entendida como uma resposta
imediata à diversidade da comunidade discente, que configura a escola contemporânea. Tal
diversidade incide diretamente no modo como a comunidade estudantil manifesta diferentes
olhares sobre os aspectos culturais, o estatuto social e modo como aprendem (SOUSA, 2010).
Pensado na atual diversidade que é agregada pela escola, a diferenciação curricular é
mais do que adequada, é essencial. No entanto, “diferenciar é estabelecer várias vias – mas
não pode ser nunca estabelecer diferentes níveis de chegada por causa das condições de
partida” (SOUSA, 2010, p. 19). Roldão12 aponta:

“Garantir maior equidade social exige que se diferencie o currículo para
aproximar todos dos resultados de aprendizagem pretendidos, já que o
contrário – manter a igualdade de tratamento uniformes para públicos
diversos – mais não tem feito que acentuar perigosa e injustamente as mais
graves assimetrias”. (ROLDÃO, 1999, p. 39)

Estabelecendo diálogo com Roldão, Sousa acrescenta:
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O Departamento do Ensino Secundário exerce as mesmas funções que as Secretarias regionais exercem na
realidade brasileira.
12
Maria do Céu Roldão, foi consultora científica do PRP e integrou o conselho de acompanhamento do GFC.
As suas palavras são, portanto, entendidas não apenas como discurso de teoria curricular, mas também de uma
especialista constantemente solicitada a contribuir quando o assunto é o currículo escolar. Suas pesquisas têm
influenciado muitas decisões governamentais e do Ministério da Educação.
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“Se a diferenciação curricular é necessária à promoção da equidade e a
equidade se concretiza pelo acesso de todos às aprendizagens essenciais,
então a diferenciação curricular deve incidir propriamente sobre o currículo
nuclear. Pôr a diferenciação curricular ao serviço da equidade implica, ainda,
demarca-la do conceito de streamimg”13. (SOUSA, 2010, p. 17)

Com a diferenciação curricular, vem, inevitavelmente, a diferenciação de objetivos de
ensino, pois com diferentes matrizes curriculares o resultado será alterado de acordo com o
percurso realizado, uma vez que, na realidade portuguesa, a noção de habilidades e
competências, frequentes nos objetivos do EM brasileiro, não se faz valer. Parece estar muito
mais em voga a noção de aplicação dos conteúdos na prática, independentemente se estes
conteúdos realmente ajudarão os alunos a desenvolver suas competências e habilidades.
Embora a diferenciação curricular seja uma realidade não apenas presente, mas muito
almejada por seus idealizadores, trata-se de uma medida importada e adaptada aos padrões
nacionais, em uma tentativa de respeitar apenas parte das especificidades locais. Ou seja,
embora até se associem as práticas de tracking14 e ability grouping15, bastante utilizadas no
Estados Unidos, aqui o que realmente se diferencia são os cursos e as matrizes curriculares, e
não o público que frequenta as aulas.
Com a ampla oferta de matrizes curriculares possíveis e com a realização de exames
externos, surgiu a necessidade de se estabelecer alguns parâmetros que viessem balizar
tamanha diversidade. O mesmo Documento Orientador da Revisão Curricular do Ensino
Secundário traz, em seu 5º item, como deve ser o processo de avaliação. A avaliação para o
ES foi dividida em quatro modalidades: diagnóstica, formativa, sumativa interna e sumativa
externa.
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Harlen e Malcoln (1997) definem como streamimg o “método de divisão de estudantes por classes em função
de alguma avaliação genérica de aptidões dos mesmos”.
14
Traking é um termo muito usado nos Estados Unidos para designar práticas de natureza muito parecidas com
as usadas no Reino Unido, com o nome de streamimg, ou seja, distribuição de estudantes por diferentes vias de
estudo em função de uma avaliação das suas capacidades intelectuais e do seu rendimento anterior. De cunho
extremamente hierárquico traz classificações como “alta”, “média” e “baixa” ou, algumas vezes mais sutil, como
“acadêmico”, “vocacional” e “geral”.
15
Ability grouping é uma forma de classificação dos alunos de acordo com seu nível de aptidão para aprender e
de distribuição dos mesmos por diferentes tipos de currículo, de uma forma mais restrita do que no tracking.
Essa pode levar à formação de diferentes turmas para alunos de diferentes níveis, num número restrito de
disciplinas ou, então, pode ser organizada sob a forma de pequenos agrupamentos temporários e flexíveis de
alunos no interior de determinada turma.
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A primeira, a avaliação diagnóstica, como o próprio nome sugere, assume particular
relevo no início do 10º ano de escolaridade, em todas as disciplinas que compõem o quadro
das escolhidas. Para efeito, todos os programas do 10º ano contêm um módulo inicial no qual
estão incluídos conceitos prévios, considerados essenciais e estruturantes das disciplinas em
causa. Entende-se como um momento importante na perspectiva de delinear, tanto pelo
professor quanto pelos alunos, as suas estratégias de superação das dificuldades que,
eventualmente, venham a ser verificadas.
A segunda, a avaliação formativa, tem maior destaque, devido ao seu papel
fundamental de regulação do ensino. O processo contínuo e interativo de recolha e análise de
informações é de substancial importância para o planejamento e a organização do
desenvolvimento do currículo. Assim, a avaliação formativa se mostra de modo descritivo e
qualitativo.
A terceira, a avaliação sumativa interna, é de natureza quantitativa. Realizada nos três
períodos previstos pelo calendário escolar, é a grande responsável pela obtenção de um
conceito, da mesma forma que a sumativa externa.
Todavia, como apontado, pela diversidade curricular existente, a avaliação sumativa
externa para os cursos que compõem o subgrupo dos cursos científico-humanístico, estruturase da seguinte forma: 1) português, 2) filosofia, 3) disciplina trienal específica e 4) disciplina
bienal específica, dentre as oferecidas pelo respectivo curso, no 10º ano (exame a realizar-se
no 11º ou no 12º ano, conforme tenha iniciado a frequência da disciplina16, respectivamente,
no 10º ou no 11º ano).
Além das avaliações que constituem as orientações legais do Estado Português, há,
ainda, as avaliações internacionais da União Europeia (UE). Embora as avaliações propostas
pelo bloco não sejam responsáveis por aprovar ou reprovar o aluno diretamente, direcionam
os rumos da educação a partir dos resultados de seus exames, que são aplicados com o intuito
de “nivelar” o ensino em todos os países membros.

2.1.2. A influência internacional nas escolas secundárias
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A disciplina bienal obrigatória pode ser iniciada tanto no 10º como no 11º ano a depender das
disponibilidades de cada unidade escolar
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Como argumentado anteriormente, as políticas educacionais em Portugal nas últimas
décadas têm priorizado a autonomia das escolas. O tema ocupou, assim, uma posição
importante nas reformas da administração e no modo de conceber o papel e a importância da
escola no processo educativo. Isso se deve, em parte, ao fato de:

“Na sua história contemporânea, nomeadamente a que marcou a segunda
metade do século XX e o início do XXI, os actores políticos e internacionais,
e

de

forma

central

a

União

Europeia,

tem

definido

objetivos,

valores/orientações, metodologias com impacto na educação e formação nos
países europeus. Portugal passou quase 30 anos como estado-membro da
U.E. [...] o país tem sido um espaço de reflexão e incorporação da influência
e transferência de políticas, com mais intensidade a partir de 1986”.
(MARTINS, 2014, p. 686)

Portanto, com a nova maneira de olhar a escola, e com o princípio político e
estratégico de reforçar sua autonomia, ao menos administrativamente, o EM não se furta em
deixar clara a intenção de transferir poderes e funções do nível nacional e regional para o
nível local, transformando a escola em um espaço central da gestão e a comunidade local em
parceiros essenciais na tomada de decisão.
Cria-se, assim, uma “lógica mais horizontal de controlo social, o que implica o
fomento da participação social e a prestação de contas” (AFONSO, 2007, p. 224). Essa
maneira de reavaliar o papel das escolas e suas atribuições vem da forte influência exercida
pela União Europeia, cujas principais ações são descritas como:

“Processos de (a) construção, (b) difusão, e (c) institucionalização de regras
formais e informais, procedimentos, paradigmas políticos, estilos, ‘maneiras
de fazer as coisas’, e crenças e normas partilhadas que são primeiro
definidos e consolidados na elaboração de políticas e da política da UE e, em
seguida, incorporadas na lógica do discurso nacional, nas suas identidades,
nas estruturas políticas e nas políticas públicas”. (MARTINS, 2014, p. 687)
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É neste contexto de mudança de paradigma que, no plano internacional, a importância
dada à descentralização da educação e à autonomia das escolas vem se acentuando. É
oportuno observar que a referida descentralização, muito em voga em Portugal, não se trata de
uma ideia nacional, mas sim de uma observância às recomendações das agências
internacionais, que agem sobre as decisões nacionais. Grancho comenta:

“Note-se que instâncias de grande relevo como o Banco Mundial, a
UNESCO, a OCDE e a União Europeia tem vindo a elaborar estudos
comparativos, a emitir recomendações e a desenvolver projectos muito
centrados na descentralização da educação e que em larga medida traduzem
orientações que evidenciam influências doutrinárias neoliberais, ainda que
não deixem de relevar o papel do Estado”. (GRANCHO, 2008, p. 235)

Essa política de transferência de responsabilidade para o nível regional e local vem
ancorada em argumentos que denotam, entre outros, a necessidade de associar os diferentes
agentes à tomada de decisão, com vistas a estimular a criação de projetos de escola,
almejando melhorias do funcionamento da instituição, conferindo poderes de decisão
imediatos e visando a melhoria na qualidade do ensino.
Entretanto, a experiência internacional demostra que, nos casos em que a
descentralização foi bem-sucedida, esta se deu sempre a partir de uma administração central
igualmente eficiente. Portanto, só haverá sucesso se a iniciativa partir de outra experiência de
sucesso. Grancho sublinha:

“Sendo por isso necessária uma regulação conjunta entre o nível central e o
local. Esta necessidade de regulação conjunta, defende-se ainda, decorrerá
das responsabilidades que o Estado detém com a sociedade civil e do facto
de que a educação não pode ser exclusivamente regulada pelo mercado”.
(GRANCHO, 2008, p. 235)

A descentralização da gestão das escolas em Portugal exerce um relevo substancial em
todas as discussões referentes às reformas educacionais. Tal relevo surge como uma tentativa,
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que se apresenta como a mais eficaz, de resgatar a qualidade do ensino nos colégios
portugueses. No entanto, o fato que mais chama atenção refere-se à força motriz de qualquer
escola: o conteúdo a ser ensinado. Este não foi repensado, apenas redistribuído de acordo com
as conveniências de cada contexto.
A descentralização das decisões, por um lado, realmente exerce um poder
transformador. Ao menos torna o serviço mais ágil, eliminando todo o processo burocrático.
Todavia, apenas conferir autonomia às escolas para gerirem suas realidades administrativas,
sem suprimir a centralidade dos planos de ensino, pode ser, ao menos, controverso, pois essa
autonomia parece não atender ao sentido macro e literal da palavra, já que os programas a
serem seguidos são de responsabilidade do poder central, na figura do ME. Interessante
sublinhar que essa política descentralizadora vem das agências internacionais, fato
indiscutivelmente acatado pelo Estado português, como Torres aponta:

“Sem qualquer dúvida Portugal é um dos países europeus que mais tem
acolhido as influências de correntes internacionais, na sua incessante e quase
obsessiva procura de um modelo educativo eficaz, sacrificando nesse
processo todo o manancial de conhecimento construído no plano interno”.
(ME, 2005, p. 94)

Diante desta maneira de pensar e entender o reforço da autonomia das escolas,
marcado por avanços e recuos, em que o poder central não abdica de uma forte e maciça
presença reguladora, por vezes nada respeitosa à ideologia de autonomia das escolas, faz cada
vez mais sentindo a afirmação de Lima (2006, p.34), segundo a qual “a administração
educativa deverá ser objecto de uma intervenção específica por parte do poder público que
vise ultrapassar as dificuldades e os constrangimentos detectatos em termos de
democratização e de descentralização”.
Cada vez mais, o poder público nacional tem acatado as imposições das agências
internacionais, distanciando-se, assim, das reais aspirações nacionais. Parece contraditório
falar em descentralização das escolas, quando as decisões partem das instâncias mais
centralizadoras possíveis. De acordo com Moutsios:
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“As definições das políticas de educação já não é um assunto exclusivo dos
Estados. Poderosas instituições, nas quais grande parte dos países está
incluída, são agora os principais contextos onde se definem os objetivos
educacionais mais importantes [...] O conhecimento está colocado no
coração da competição económica global e – por extensão – a transmissão,
aquisição e certificação desse conhecimento, designadamente a educação. É
por isso que as instituições transnacionais se tornaram tão ativas na produção
de orientações para as políticas de educação”. (MOUTSIOS, 2009, p. 126)

É evidente que o Estado português tem pouca força sobre reformas dos projetos
educacionais quando comparado à UE. O que a priori se apresenta como uma tentativa de
resgatar a qualidade do sistema educativo de nível básico e secundário, mostra-se apenas um
acatar de orientações externas, que visam, de forma homogênea, um nivelamento dos sistemas
educativos em todos os países que formam o bloco político.
Como já apontado por Antunes (2008), o momento sugere um novo direcionamento
das políticas educacionais, em meio a tantas instituições transnacionais envolvidas e perante
um jogo político tão alargado. Parece que a última meta a ser alcançada será a qualidade do
ensino por meio da descentralização das escolas, uma vez que os poderes decisórios
continuam alocados na mais alta autoridade e, por vezes, nas autoridades internacionais.
Ainda se faz interessante retomar a ideia primeira iniciativa de descentralização das
escolas, que afirmava que, com o poder transferido para o nível local, este teria melhores
condições para adequar o ensino à sua realidade. O que não está claro é como isso pode ser
possível se as agências internacionais que ditam as normas, orientações e regras estão
distantes da realidade local.

“Não será inédita a ideia de que estamos perante uma nova ordem educativa
mundial onde a EU tem uma grande relevância pelo conjunto de países
europeus que reúne, que se situam entre os mais desenvolvidos do mundo.
Organizações internacionais, para além da União Europeia, como a OCDE e
o Banco Mundial ou plataformas intergovernamentais como o Processo de
Bolonha ou o Processo de Copenhaga constituem hoje fóruns onde, de modo
muito distintos, são forjados consensos e é desenvolvido um trabalho
simbólico de proposição de tendências e coordenadas que orientam
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influentes formas de pensar e poderosas actuações políticas [...] e de
definições dos parâmetros de avaliação, organização e funcionamento dos
sistemas

de

ensino,

como

testemunhos,

respectivamente,

com

o

desenvolvimento daqueles Processos ou com os estudos do PISA”.
(MARTINS, 2014, p. 700)

A influência internacional é clara e muito presente quando buscamos compreender o
papel do ensino de nível secundário. Segundo a recomendação n.º 3/1998:

“[...] os responsáveis políticos dos países europeus tendem a transformar os
problemas da escassez de lugares no mercado de emprego em novas
politicas de ensino e de formação, sendo o nível secundário objetivo de
inúmeras e sucessivas reformas”. (ME, 1998, p. 5)

Por isso, o ensino secundário é subdivido em tantas possibilidades, assegurando não
só a continuidade dos estudos em nível superior, como também possibilitando a entrada de
mão de obra de nível médio no mercado de trabalho. Configura-se, desse modo, um cenário
em que os países que lideram o bloco europeu exercem poderes de decisão, alterando os
rumos educacionais do estado português para atender as conveniências da UE.
A mesma União Europeia que decide as políticas educacionais também fiscaliza o
ensino por meio dos exames internacionais. Resta saber se as definições curriculares
estabelecidas exclusivamente pela ME são observadas na elaboração de tais exames.
Para atender os objetivos desta pesquisa, em seguida analisaremos os programas de
ensino de literatura desenvolvidos pelo ME, que são seguidos por todos os colégios
portugueses. Os programas são divididos em dois, um para os 10º e 11º anos, e outro para o
12º ano. Cabe ainda sublinhar que, diferentemente da realidade brasileira, em Portugal a
literatura é uma disciplina autônoma, sem vínculo ao ensino da língua.

2.2. Análise dos Programas de literatura Portuguesa: 10º e 11º anos
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Como o propósito deste estudo é estabelecer elementos de comparação entre o ensino
de literatura no Brasil e em Portugal, também analisaremos as normas portuguesas específicas
dessa área de ensino. A oferta da disciplina de literatura ocorre em apenas dois cursos foi
resultado da reforma do ensino secundário em Portugal. De acordo com o governo português:

“No que ao Português diz respeito, o novo enquadramento curricular
inscreveu, ao nível da formação geral de todos os alunos do Ensino
Secundário, a disciplina de Português, em substituição das anteriores de
Português A (vocacionada para alunos do Agrupamento D – Humanidades) e
Português B (comum a todos os restantes), e acrescentou, na formação
específica do Curso de Línguas e Literaturas, as disciplinas de Literatura
Portuguesa e Literaturas de Língua Portuguesa, e no Curso de Artes Visuais,
a de Clássicos da Literatura”. (ME, 2005, p. 5)

A primeira diferença entre os dois documentos (brasileiro e português) parece estar
ancorada no campo da estética, uma vez que a edição brasileira de 2006 (a mais recente) é
apresentada com o nome de “Orientações Curriculares para o Ensino Médio: Linguagens,
Códigos e suas tecnologias”, e o manual é composto pelas disciplinas de arte, educação física,
língua estrangeira, espanhol, língua portuguesa e literatura, no qual apenas são dedicados à
literatura 32 páginas para orientar 3 anos de estudo.
A edição portuguesa correspondente, denominada “Programa de Literatura Portuguesa
10º e 11º anos: curso científico-humanístico de línguas e literaturas”, é apresentada por 85
páginas para orientar apenas 2 anos de trabalho, já que para o 12º ano há uma outra edição.
Os quadros 9 e 10 apresentam os índices de ambas as edições respectivamente.
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Quadro 9 – Índice do Conhecimento de literatura segundo as Orientações Curriculares
para o Ensino Médio17
Introdução
1

Por que estudar literatura no ensino médio?

2

A formação do leitor: do Ensino Fundamental ao Ensino Médio

3

A leitura literária
3.1 A importância do leitor
3.2 Que leitor somos
3.3 Formação do leitor crítico na escola

4

Possibilidades de mediação
4.1 O professor e a seleção dos textos
4.2 O professor e o tempo
4.3 O leitor e o espaço

Referências bibliográficas
Fonte: 2006.
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O quadro é um recorte do índice das Orientações Curriculares para o Ensino Médio: Linguagens, Códigos e
suas tecnologias (2006), Conhecimento de Literatura.
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Quadro 10 – Índice do Programa De Literatura Portuguesa18
1

Introdução

2

Apresentação do programa
2.1 - Competências essenciais
2.2 - Finalidades
2.3 – Objectivos
2.4 – Conteúdos
2.5 – Sugestões metodológicas gerais
2.6 – Sugestões de estratégias/atividades a desenvolver em tempo lectivo
2.7 - Indicações gerais sobre avaliação
2.8 – Recursos

3

Desenvolvimento do Programa

Módulo 1
Módulo 2
Módulo 3
Módulo4
Módulo 5
Módulo 6
4

Bibliografia geral

Fonte: 2006.

Logo no item “apresentação”, o professor é chamado a exercer sua responsabilidade
em três momentos: na interação com alunos, no domínio do conhecimento e no envolvimento
pedagógico. Também é conferida a ele não apenas a competência de escolher os melhores
caminhos a serem seguidos, como também a de decidir, dentre os textos da tradição literária
apresentados pelo manual, aqueles que melhor se adequam a cada realidade. Assim, exige-se

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
18

O quadro é a transcrição do índice do Programa de Literatura dos 10º e 11º anos do Curso científicohumanístico de línguas e literaturas.
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do professor e da escola um real comprometimento e dedicação com o processo de ensino e
aprendizagem.
Considerando que o professor é o agente mais significativo do processo, pois em tese
é ele quem conhece de perto a realidade da comunidade, acredita-se ser essencial que o
docente seja o único responsável pelas escolhas metodológicas e pela seleção dos textos,
desde que sua decisão esteja condizente com os títulos da herança literária sugeridos pelo
manual, como discutiremos a seguir.
O manual ainda ressalta uma ideia que, a princípio, deveria ser condição sine qua non
para que o professor de literatura seja leitor:

“Ao professor de literatura, cuja presença e intervenção são determinantes
neste processo, caberá ser e apresentar-se exemplarmente como leitor
empenhado e assíduo, por forma a estimular o envolvimento e a curiosidade
dos seus alunos pela literatura nas suas dimensões múltiplas, enquanto
língua, arte, património e cultura”. (ME, 2005, p. 5)

Como mencionado anteriormente, logo no 10º ano do ensino secundário, cabe ao
professor aferir as competências mínimas para que o aluno possa, satisfatoriamente,
corresponder às expectativas do curso. A avaliação diagnóstica, a depender de seu resultado,
pode indicar estratégias específicas a serem traçadas, cabendo, mais uma vez, ao professor
decidir os rumos capazes de assegurar o sucesso do trabalho.
As competências essenciais são discutidas e definidas previamente pelo ME, restando,
ao responsável pela disciplina, apenas seguir as recomendações e garantir que uma eventual
falta de pré-requisito não se torne um elemento negativo no processo, ou seja, o professor
deve desenvolver meios para sanar as eventuais falhas de percurso.
Outro item muito interessante se refere aos objetivos da disciplina. Com uma
finalidade bem clara e definida, pode-se, tranquilamente, traçar conteúdos para assegurar que
os interesses sejam alcançados.
As orientações do ME, no que se refere à escolha dos conteúdos a serem
desenvolvidos ao longo dos 10º e 11º anos, denominadas de “quadro de referências”. Cada
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um dos quatro “quadros de referências” são a base para o desenvolvimento do planejamento
do professor.
No primeiro quadro, há um cânone desenvolvido e selecionado por época, período e
gênero literário, trazendo um conjunto de autores e obras significativos da tradição literária
portuguesa. Contudo, parece haver uma preocupação para que a forma de ensino não seja
apenas empreendida pelo viés da historiografia literária, mas algo que vá do texto ao
contexto:

“Quanto à informação contextual – sobre autores, contexto histórico e o
social, correntes literárias, universos de referencia aludidos nos textos ou a
eles subjacentes – deve ser convocada sobretudo com o texto e depois do
texto, para que não se crie uma visão enciclopédica, cujos conceitos se
centrem exaustivamente na historiografia literária”. (ME, 2005, p. 10)

As orientações quanto ao conteúdo, como já exposto, atendem a um percurso
histórico, partindo da poesia e da prosa medievais e alcançando os domínios da atualidade, de
Orpheu à contemporaneidade. O fato curioso é que não só os autores são determinados, mas
também as obras a serem lidas, cabendo ao professor apenas escolher qual delas é mais
adequada a sua realidade pedagógica.
Portanto, entre alguns títulos, o professor faz sua escolha. Eça de Queirós é um nome a
ser estudado, e em meio à sua produção deverá ser escolhido um título. São opções as obras
“A Ilustre casa de Ramires”, “O Primo Basílio”, “A Relíquia” e “Os Maias”.
Independentemente de época, gênero ou estilo, há sempre opções entre as leituras
obrigatórias, ou seja, sempre existe autonomia conferida ao docente. Com os títulos
escolhidos e trabalhados em sala de aula, o “quadro de referências I” envolve a leitura literária
propriamente dita.
O “quadro de referências II”, por sua vez, abarca a poesia e o teatro de forma
substancial. Entretanto, o quadro também traz em seu bojo a prosa em suas muitas
possibilidades (crônicas, cartas, biografia, autobiografia, memórias, diários).
Os vários gêneros literários são explorados a partir da produção de um autor. O
professor possui alguma possibilidade de escolha, pois seleciona quais obras poderão ser
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lidas, não se tratando, portanto, de uma autonomia no sentido mais amplo do termo. Ao
professor não é conferida a possibilidade de inovar, afastando a possibilidade de escolher
autores que não façam parte da lista previamente escolhida pelo ME.
Os quadros I e II dizem respeito à leitura concebida como essencial pelo Ministério da
Educação. Já o “quadro de referências III” encarrega-se das perspectivas teóricas da literatura,
tratando desde as questões de conceito de autor, passando pelo complexo conceito de cânone
e discutindo mitos, arquétipos e os valores estéticos e simbólicos da literatura.
Por fim, o “quadro de referências IV” surge como uma espécie de norteador
metodológico do trabalho, uma vez que as orientações de conteúdo já foram abordadas pelos
anteriores. O último quadro elenca várias formas de trabalho que servem de substrato para o
trabalho didático, visando “[...] orientar a leitura, a escrita e a pesquisa e que, de certo modo,
correspondem a momentos, diferenciados de trabalho individual e partilhado” (ME, 2005,
p.5).
Além dos quatro “quadros de referências” que norteiam e delimitam os caminhos a
serem trilhados, também há um “projecto individual de leitura”, que visa desenvolver e
ampliar a capacidade de leitura dos alunos, valorizando e consolidando essa prática, além de
ampliar as possibilidades de escolha.
Sublinhamos, no entanto, que essa ampliação de possibilidades de leitura ocorre
dentro de um cenário previamente escolhidas pelo ME. Não se trata de considerar legítima a
escolha do título a ser lido pelo próprio leitor, o aluno. Desta vez, quem escolhe ente as
opções não é mais o professor, mas sim o aluno. Acredita-se que isso seja respeitar as
escolhas do aluno, desde que estejam delimitadas pelas opções disponíveis. De acordo com a
concepção das orientações metodológicas:

“Como orientação para o estabelecimento do corpo de obras passíveis de ser
seleccionadas no âmbito deste projecto, esteve a preocupação de escolher
textos de autores portugueses maioritariamente contemporâneos, capazes de
transformar os alunos em leitores mais assíduos, quer do percurso escolar,
que ao longo da vida. Cria-se, assim, um espaço lectivo (correspondente a
um terço do tempo concedido a cada módulo) dedicado a leituras de escolhas
dos alunos”. (ME, 2005, p. 6).
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Com os quadros de referências e o projeto de leitura, delimita-se claramente por onde
o professor pode seguir. Todo o restante das orientações é construído a partir dos quadros, e o
professor é chamado à responsabilidade de seguir rigorosamente o que está posto em 42
passagens, ao longo das 85 páginas, fato que parece corroborar para a não intervenção
inventiva ou criativa do professor no processo. Ele apenas segui o que está escrito.
Existem instruções metodológicas que o docente, facultativamente, pode acatar ou
não. Uma das orientações merece destaque ao sugerir que o professor deve estar apto a criar
novas possibilidades de leitura a partir do texto literário:

“[...] no entanto, se a figura do professor se consubstanciar na imagem do
perito, o único autorizado a descobrir linguagem e sentidos textuais, numa
mediação sistemática entre textos, será improvável que o leitor em
aprendizagem progrida em termos de percepção, interpretação e avaliação
literária”. (ME, 2005, p. 17)

É salutar observar que algo aparentemente simples como o fato de o professor não ser
o único a emanar leituras e considerações faça parte das orientações, dada a complexidade do
tema. Parece-nos óbvio que não caberia ao professor apenas “transferir” conceitos sem que
uma reflexão ganhasse espaço.
Ainda nas orientações e sugestões metodológicas, o item “Hábitos e preferências”, que
aborda o projeto individual de leitura, também merece destaque. Como parece óbvio, trata-se
de nutrir e incentivar o hábito e o gosto pela leitura literária:

“O aluno lê, prefere e escolhe o melhor, e defende o que ama usando
diversos critérios: o impacto que a obra nele teve; a sua forma e estrutura; se
foi ou não significativa a experiência de leitura. Estas formas de avaliação
literária devem ser encorajadas nas aulas, assim como as discussões que
partem delas, caso haja discordância relativamente ao mérito de um
determinado texto”. (ME, 2005, p. 20, grifos nossos)
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A título de reiteração, a frase destacada na citação apresenta-se como uma solução
bastante plausível: promover condições para que o próprio aluno escolha suas leituras,
criando, assim, autonomia literária para decidir e formar suas preferências.
No entanto, para o documento “prefere e escolhe o melhor” significa preferir e
escolher dentre os títulos selecionados pelo ME, o que aproxima mais a educação literária de
uma espécie de doutrinamento literário, e não de uma efetiva construção crítica e reflexiva
acerca do objeto de leitura. Mais uma vez, o aluno é privado de exercer uma verdadeira
preferência, pois preferir entre o que o outro prefere não é sinônimo de autonomia plena.
A situação foge, inclusive, dos domínios do professor, que não pode permitir que
outros títulos sejam trazidos à discussão, pois não estaria cumprindo as orientações do
“quadro de referências II”.
Deparamo-nos com uma diferença vultuosa entre a situação pedagógica dos
professores nas duas realidades de pesquisa. Se por um lado, no contexto brasileiro, não ter
indicação alguma de títulos a serem lidos pode resultar em perda de foco, por outro lado, no
contexto português, a imposição de títulos pode resultar em limitação de horizontes possíveis
de formação, inclusive, do gosto pela leitura literária.
O documento oficial em análise continua, em seu item “2.6 Sugestões de
Estratégias/atividades a desenvolver em tempo letivo: quadro de referência V”, a desenvolver
um esquema, sem dúvida, muito didático, que quando bem interpretado e executado pode
assegurar bons resultados.
As múltiplas possibilidades de se explorar um texto são apresentadas como
alternativas capazes de endossar um trabalho próprio para quem visa alargar as percepções a
respeito de um texto. Sendo assim, faz se interessante que conheçamos:
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Quadro 11 – TEMPO DE LEITURA19
Nas aulas de literatura haverá lugar para o desenvolvimento de vários tipos de leitura que vão desde a
leitura impressionista a formas mais elaboradas, analítico e críticos. Não interessará que o aluno
detenha uma forma padronizada de leitura e articulação e que a use sistematicamente. Convém,
sobretudo, que ele tenha a possibilidade de ler de forma flexível, detendo um leque diversificado de
abordagens, a que poderá recorrer consoante o propósito e as perspectivas pessoas. Para o
desenvolvimento da competência de leitura propõem-se estratégias/actividade diversificadas:
•

leitura para informação

•

leitura silenciosa

•

leitura expressiva

•

leitura dramatizada

•

leitura intensiva/extensiva

•

leitura global/selectiva

Para formar leitores activos e autônomos, capazes de abordar qualquer texto, é necessário promover as
seguintes modalidades de leitura:
•

Leitura recreativa – leitura para fruição do texto;

•

Leitura funcional – leitura para informação, de modo a solucionar um problema
específico;

•

Leitura crítica e analítica – leitura para a construção da significação do texto , visando
a capacidade de análise crítica autónoma.

Fonte: “Programa de Literatura Portuguesa 10º e 11º anos: curso científico-humanístico”

Como exposto anteriormente, as sugestões de trabalho são bastante úteis, uma vez que
saem do universo da teoria e possibilitam exemplos práticos, funcionando quase como um
“guia” para o professor, sobretudo para aqueles em início de carreira, para os quais o manual
pode oferecer uma rica contribuição.
O programa continua abordando outra questão muito importante: o tempo, que quando
mal avaliado ou planejado pode se tornar um elemento capaz de destruir a aula. O documento
apresenta sugestões de como compor algumas atividades e gerir o período da aula da melhor
maneira possível.
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Tabela transcrita do documento em análise “Programa de Literatura Portuguesa 10º e 11º anos: curso
científico-humanístico”.
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Ele também faz um passeio pelo processo de avaliação do desenvolvimento
pedagógico, apresentando algumas alternativas de como fazê-lo. E, sobretudo, faz uma
advertência interessante em relação às expectativas de se avaliar em aulas de literatura:
“Serão

de

evitar

os

questionários

sistemáticos

que

se

centram

exclusivamente na compreensão explícita e factual ou que propõem uma
percepção fragmentada dos textos, assim como as grelhas fixas que obrigam
a olhar de modo igual textos das mais diversas naturezas”. (ME, 2005, p. 24)

Estabelecer critérios coerentes de avaliação é uma atividade que demanda alguma
experiência. Portanto, com as alternativas trazidas pelo documento podem ser de extrema
valia, atuando em favor do processo de ensino e, principalmente, auxiliando o docente.
Além dessas abordagens, há um item dedicado aos recursos extras que podem facilitar
os processos de ensino e aprendizagem. Todavia, a mais significativa contribuição se refere
ao tópico Desenvolvimento do programa: módulo.
Conforme consta no índice do documento, há um item chamado “módulo”, que está
subdividido em seis partes. É neste ponto que encontramos a divisão, propriamente dita, do
que ensinar em cada período, já que nos “quadros de referências” constam todo o conteúdo a
ser ensinado sem mencionar o momento de fazê-lo.
Para cada módulo, há quatro eixos: 1) caracterização do módulo, em que se discute, de
forma mais detalhada, as intenções e objetivos da aula; 2) conteúdo, restrito ao número de
aulas para cada módulo; 3) situação de aprendizagem e avaliação, que elenca uma série de
alternativas especificamente dos conteúdos relativos a cada módulo; e 4) bibliografia
específica dos conteúdos de cada módulo.
Cada módulo é composto por 11 semanas de aula, sendo seis o número de módulos
dedicados à literatura portuguesa em 2 anos letivos. Os módulos são:

	
  

•

Módulo I: Poesia e Prosa Medievais

•

Módulo II: Classicismo (séc. XVI)

•

Módulo III: Do Classicismo ao Pré-Romantismo (séc. XVII e XVIII)

•

Módulo IV: Romantismo
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•

Módulo V: Do Romantismo ao Simbolismo

•

Módulo VI: De Orpheu à Contemporaneidade

Com os resultados de análise, acreditamos que foram trazidos à luz elementos capazes
de sustentar nossas considerações. Se faz necessário, no entanto, continuar a discussão em
andamento, explorando o Programa de Literatura de Língua Portuguesa do 12º ano.

2.3. Análise do programa de Literaturas de Língua Portuguesa 12 º ano

As análises dos programas de literatura estão dividias em dois itens nesta tese, porque
estão contidos em documentos diferentes. Enquanto a disciplina de “literatura portuguesa” é
apresentada para o 10º e 11º anos, para o 12º ano a disciplina passa a se chamar “literaturas de
língua portuguesa”.
Como aparece explícito no nome da disciplina, as fronteiras são alargadas,
alcançando-se os domínios das literaturas brasileira, moçambicana, cabo-verdiana, guineense,
são tomense, angolana e timorense.
O interesse de Portugal em literaturas de expressão em língua portuguesa aparece já na
introdução do “Programa de literaturas de língua portuguesa: 12º ano”, e aparentemente está
calcado em diversas razões, entre as quais, motivações multiculturais, linguísticas, políticas e
resgate de um “passado glorioso”.
O multiculturalismo é mencionado, pois o documento acredita que a própria escola
seja um espaço privilegiado de fomento à diversidade cultural e, ainda, um espaço “onde é
inevitável o encontro de sociedades cada vez mais multiculturais”, onde a formação cultural é
posta como a melhor alternativa à preparação e à formação de jovens, que enfrentam os
desafios da contemporaneidade.
Com essa visão de abertura multicultural, questões políticas também são alcançadas:

“Representa uma decisão político-diplomática no aprofundamento dos laços
entre Portugal e os restantes Países de Língua Portuguesa no espaço da
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Lusofonia, exemplar como estratégia educativa capaz de suscitar a atitude da
reciprocidade”. (ME, 2002, p. 4)

Assim, acredita-se que o propósito de abertura para as literaturas de expressão em
língua portuguesa, constituam não só inestimável valor estético em si, como também
ressaltam e enalteçam o espaço cultural português, seja pelo sentimento de compartilhamento
da mesma língua, seja pela associação histórica entre Portugal e os países envolvidos.
Um caráter predominantemente cívico é conferido à disciplina e à escola, por
difundirem os grandes feitos históricos atribuídos ao povo português e, também, devido à
natureza interdisciplinar dos estudos literários, que o aproxima de outras disciplinas como
história e geografia.
No que toca à finalidade da disciplina, cinco itens são destacados20:

•

desenvolver conjuntos adequados de conhecimento sobre historiografia, cultura e
literatura, relacionados e integrados em espaços nacionais no domínio da Lusofonia;

•

evidenciar o papel moderador da língua portuguesa em forma de linguagem literária;

•

aprofundar o sentimento de familiaridade com o livro e com a leitura destas novas
literaturas, evidenciando os seus fundamentos estéticos, ético, lúdico, semântico;

•

identificar as literaturas com os objetos do gosto pessoal.

No primeiro item das finalidades, a palavra “historiografia” aparece pela primeira vez
nas intenções do curso. Durante todo o 10º e 11º anos tal conceito inexiste nos documentos
orientadores, mas sua aplicação se faz presente ao longo do curso, fato este facilmente
constatado pela verificação da disposição dos conteúdos a serem explorados.
Outros dois conceitos são relevantes à nossa pesquisa: “sentimento de familiaridade
com o livro” e “objectos do gosto pessoal”. Mais uma vez, tanto a “familiaridade” quanto o
“gosto pessoal” não se constituem na dimensão máxima da palavra, pois os alunos apenas
podem exercer tal preceito dentro de um quadro de opção, confeccionado pelas esferas
superiores, como já apontamos.
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Por fim, o caráter cívico conferido à literatura do além-mar e sua possibilidade de
estabelecer relações de cidadania e cultura de tolerância. Portanto, à literatura de modo geral é
conferido um status, mais uma vez, claro e objetivo, visando horizontes delineados com ponto
de partida, percurso e ponto de chegada, não ficando o ensino de literatura aos cuidados de
palavras subjetivas que possam promover perda de foco.
Igualmente bem explícitos e definidos, os objetivos do ensino de literatura em língua
portuguesa oferecem ao professor responsável pela disciplina diretrizes de trabalho, nas quais
o docente pode, e deve, basear-se para elaboração do seus planos de trabalho. Sublinhamos
aqui mais uma diferença entre as realidades em análise, pois o professor português tem
subsídios, mais que suficientes, para traçar sua rota de trabalho para o desempenho
satisfatório de suas atribuições, enquanto que, na realidade brasileira, os docentes, por falta de
orientações claras, ficam sujeitos a diversas circunstâncias, como evidenciado no capítulo
anterior.
A “visão geral dos conteúdos” também é apresentada logo após as finalidades e os
objetivos, com maior atenção a uma divisão entre as produções continental e insular. O
primeiro grupo é composto pela produção brasileira, guineense, angolana e moçambicana, e o
segundo, pela produção cabo-verdiana, são-tomense e timorense.
O manual assume que há considerável diferença entre as produções insular e
continental, embora não deixe claro onde tais diferenças se instauram, apenas sugerindo que
as questões geográficas impossibilitaram, muitas vezes, o contato com o mundo europeu e
que isso gerou algum distanciamento entre as produções.
Desse modo, é curioso notar que, mesmo assumindo que o que une as literaturas e
exerce maior relevância é o fato de partilharem da mesma língua e de alguns vínculos
históricos, e não necessariamente da mesma cultura, especialmente no caso brasileiro que
rompe com Portugal muito antes de todos os outros países com alguma ligação histórica, a
literatura volta a ser atrelada a Portugal e a Europa:

“O facto de as Literaturas de Língua Portuguesa, Brasileira, Africanas e
Timorense, se realizarem com figurinos próprios em língua portuguesa não é
alheio a pressupostos de temporalidade cultural, histórica e geológica, bem
como `a representação de realidades em espaços territoriais distintos”. (ME,
2002, p. 9)
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As questões abordadas até agora, na análise do programa do 12º ano, como já dito, são
referentes aos aspectos que o diferencia do programa dos anos anteriores. Por essa razão, não
trataremos dos itens “apresentação do programa”, “visão do conteúdo”, “metodologia e
avaliação”, por serem os mesmos para os três anos. De igual modo, não adentraremos nos
limites das literaturas africanas e timorense, por não estarem no escopo desta pesquisa.
No entanto, vale observar que a literatura brasileira ocupa a maior parte do curso, com
seis semanas, enquanto a literatura timorense envolve apenas duas. As aulas dedicadas à
literatura acontecem três vezes por semana, com duração de noventa minutos cada, que parece
muito se comparado à realidade brasileira, onde a disciplina nem figura no currículo
oficialmente.
E as diferenças não param no campo do tempo de aula. Se nas orientações brasileiras
não encontramos o que deve ser ensinado, e sim, a finalidade do que deve ser ensinado, em
Portugal encontramos conteúdo bem definido, como aponta o quadro abaixo:
Literatura brasileira: 8 semanas21
“Corpus” Essencial

Tópicos, Temas, Palavras-chave
Criação; eu poético marginal, desintegrado; evasão,

Carlos Drumond de Andrade, Antologia Poética,

inconformismo e angustia existencial; tempo-prisão e
vida-morte; figura do amor-salvação/Pátria-Brasil

Lisboa, Dom Quixote, 2001
Vinicius de Morais, Antologia Poética, Lisboa, Dom

Consciência: homem-tempo/criação mão-pão-tijolo e

Quixote, 2001

obra: silencio e submissão; palavra/poder e acção;
Deus-piedade; Pátria-exílio; Mulher-garça e aurora

Jorge Amado, Os velhos Marinheiros, Mem-

Heroísmo

anticonvenção;

Martins, Europa-América, 1989

álcool-alegria-libertação;

alcunha-marca-miséria;

companheirismo

popular;

humor; exaltação da liberdade: o sonho e a fantasia
Guimarães
Sagarana,

Rosa,
Rio

“O

Burrinho
de

Pedrês”

Janeiro,

Fronteira/Dinalivro, 1984

in

Universo sertanejo/universo da escrita; ruralismo e

Nova

acção: fazendeiro/vaqueiro, gago/arraial; fantástico,
crenças; recriação da linguagem/código nordestino

“Corpus” Complementar
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Manuel Bandeira, “Libertinagem” in Estrela da

Memória/infância; morte/doença, tristeza/alegria de

vida inteira, Rio de Janeiro, José Olympio, 1966

viver; sonho e fantasia; coloquialidade confessional;
imagens poéticas do quotidiano; ritmo e verso livre

João Cabral de Melo Neto, Poesia Completa [1940-

Geografia rural; gentes e destinos; vida e injustiça;

1980], Lisboa, IN-CM, 1986

poética-plástica/palavra/imagem concreta; Morte e
viagem fúnebre, ritual; pobreza, denúncia política

Clarice Lispector, A paixão segundo G.H., Lisboa,

Linguagem no feminino, procura

consciência das

Relógio d’água, 2000

perdas; escrita interrogativa da existência, do ser, do
destino, de Deus; espaços e coisas, posse e carência.

José Lins do Rego, Menino de engenho, Lisboa,

Descoberta do universo familiar; infância-engenho;

livros do Brasil, s.d.

alumbramento-ritual da refeição; ruralismo tropical;
iniciação: escola/vida/religião; festejos; mulher mãe

Cecília Meireles, Romanceiro da Inconfidência, Rio

Modernidade/tradição; regate de heróis/amor pátrio e

de Janeiro, Civilização Brasileira, 1981

devoção/morte; narrativa-canto redentor de nomes e de
feitos; poética/ritmo da palavra expurgada

Mais uma vez, fica evidente que o documento orientador das atividades docentes traz
em seu bojo considerável aporte prático para o desenvolvimento do que se espera da aula de
literatura. Sublinhamos aqui, que até o momento consideramos apenas o aparato legal que
subsidia a aula, e não suas consequências na formação do aluno.
De posse dos conteúdos a serem ensinados no que se refere à literatura brasileira,
verificamos que apenas são elencados autores modernistas ou contemporâneos, o que sugere
há o interesse de estudar somente a contemporaneidade.
Outra orientação a ser ressaltada são as múltiplas possibilidades de se explorar a
leitura do texto literário, conferindo a esta atividade uma considerável importância:

“Aceite a hipótese das diversas orientações de leitura (“ingénua-lúdica,
compreensiva, interpretativa, comentativa, dissertativa, judicativa de gostoqualidade.”), cada uma com a sua função própria, será ainda um atributo da
função docente sugerir e orientar o aluno no exercício daquela (leitura) que
se revelar mais adequada `as circunstâncias da aula e às solicitações do
texto”. (ME, 2002, p. 32)
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Tendo exposto o panorama que compõe o ES, suas disposições legais e
especificamente o programa do curso científico-humanístico de língua e literatura, resta
observar sua reverberação no exame nacional, onde se espera que confluam todas as
orientações. Passemos à análise do Exame Nacional.

2.4. O Exame Nacional e suas peculiaridades: características, questões e critérios

Diferentemente do ENEM, o Exame Nacional português é efetivamente um elemento
de acesso ao ensino superior em Portugal. Como podemos observar no item “Concretização
das provas de ingresso” da deliberação n.º 620-A/2014:

“As provas de ingresso exigidas para a candidatura à matrícula e inscrição
no ensino superior no ano lectivo de 2014/2015 concretizam-se através da
realização dos exames nacionais do ensino secundário correspondente,
constantes do anexo I.” (ME, 2014, p. 2, art. 1º)

O exame serve não apenas a esta finalidade, mas também como um parâmetro de
aferição do desempenho do sistema educacional como um todo. Tendo sido reestruturado em
2006, nossa análise do exame de literatura portuguesa situa-se entre 2006 e 2014. O presente
diagnóstico, portanto, é composto por 18 edições, já que o exame divide-se em duas fases.
As 18 edições analisadas configuram-se exatamente do mesmo modo, sendo
compostas por três partes: as duas primeiras apresentam dois textos e quatro propostas de
trabalho, e a última parte propõe uma redação que aborda temas dos domínios da literatura.
É de extrema importância sublinharmos que em todas as edições não há ocorrência de
questões de múltipla escolha, apenas propostas dissertativas. O que, assumindo o caráter
subjetivo da literatura, poderia gerar questionamentos quanto aos critérios de correção.
Todavia, os critérios de correção são claros e estão disponíveis para consulta pública no site
do Ministério da Educação.
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A análise de todas as provas, desde a sua primeira edição, apresenta um cenário
exatamente igual. São duas partes a serem respondidas, sendo que a primeira envolve um
autor da tradição literária portuguesa, enquanto a outra figura entre os modernos ou
contemporâneos. O leque é bastante amplo, desde D. Dinis até Lídia Jorge.
Os autores utilizados apareceram apenas uma vez, com exceção de Camões, que foi
solicitado em cinco exames, e de D. Dinis, que aparece em dois. Como as provas atendem a
um mesmo padrão, nossa discussão envolverão somente a 1ª fase da última edição, de 2014. É
válido ressaltar que a prova de literatura portuguesa não é para todos os alunos do ES, mas
apenas para os que frequentam ao curso de língua e literatura. Portanto, acreditamos que a
avaliação pode ser mais exigente em relação ao equivalente no Brasil, o ENEM, já que este é
direcionado a todos.
Antes de adentramos as fronteiras da avaliação propriamente, é necessário trazer à luz
alguns elementos anteriores e posteriores ao exame. Na última parte de todas as provas há um
item chamado “cotação”, em que é possível saber o valor de cada proposta e a subdivisão do
valor conferido a cada uma, já que são avaliados “aspetos de conteúdo”, com maior
pontuação, e “aspetos de estruturação do discurso e correção linguística”, com menor
pontuação. Portanto, o aluno sabe exatamente o valor de cada proposta.
Outro item que torna a avaliação mais clara se refere aos “critérios gerais e
classificação”, disponíveis na página do Instituto de Avaliação Educativa (IAVE)22. Quatro
itens se destacam:

•

As respostas ilegíveis serão classificadas com zero pontos;

•

A classificação das provas nas quais se apresente, pelo menos, uma resposta
escrita integralmente em maiúscula é sujeita a uma desvalorização de cinco
pontos;

•

No presente ano lectivo, continuarão a ser consideradas as grafias que
seguirem o que se encontra previsto quer no Acordo ortográfico de 1945, quer
no de 1990 (atualmente em vigor), mesmo quando se utilizarem as duas grafias
na mesma prova;

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
22

Informações do IAVE disponíveis em : http://bi.iave.pt/exames/download/PF-Port91-Ch1-2014CC.pdf?id=5498 com acesso em 12/01/2015
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•

A cotação dos itens de resposta restrita e de resposta extensa é distribuída
pelos parâmetros seguintes: aspetos de conteúdo (c) e aspetos de estruturação
do discurso e de estruturação linguísticas (f).

No tocante às questões linguísticas de correção, podem ser atribuídos até quatro
pontos a cada item. Existindo, ainda, outra tabela para saber quais itens são responsáveis pela
desvalorização da resposta, a saber:

Quadro 12 – Fatores de desvalorização
Fatores de desvalorização
•
•

•
•
•
•

Desvalorização

erro inequívoco de pontuação
erro de ortografia (incluindo erro de acentuação, uso
indevido de letra maiúscula ou de letra minúscula e erro
de translineação)
erro de morfologia
incumprimento das regras de citação de texto ou de
referencia a títulos de uma obra

1 ponto

erro de sintaxe
impropriedade lexical

2 pontos

Fonte: IAVE, 2014.

Portanto, o professor que tem a posse desses indicadores pode orientar seus alunos,
para evitar que fiquem reféns de um sistema de múltiplas escolhas em que há apenas duas
alternativas de resultado. Tendo o correto entendimento do que é esperado do aluno, o Exame
Nacional de Literatura Portuguesa (Prova 734/1º F) apresenta um soneto de Camões23 em sua
primeira parte, e propõe:

1. Caracterize o espaço físico representado na primeira quadra e a atmosfera nele
predominante.
2. Descreva o estado de espírito do pescador Aónio, com base na segunda e na terceira
estrofes.
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Luís de Camões, Rimas, edição de Álvaro J. Da Costa Pimpão, Coimbra, Almedina, 1994, p.169 in Prova
734/1ºF
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3. Refira um dos efeitos expressivos da aliteração presente no último verso do poema.
4. Interprete a reação da natureza ao apelo do pescador. e iniciadas por verbos no
imperativo o que pode limitar as chances de dupla interpretação.

O aluno, ao se deparar com o teste, pode ter inúmeras razões para não o responder
satisfatoriamente, mas não pode alegar que as propostas são amplas, ou que dão margem a
uma compreensão dúbia, pois quem deve ser interpretado em seu sentido mais amplo é o texto
e não o enunciado, visto que o próprio termo “enunciar” deriva do latim enuntio, que significa
“expor em termos claros24”. Uma frase iniciada por um verbo no imperativo dificilmente dará
margem ao erro de interpretação. Portanto, acreditamos que a construção do problema a ser
resolvido nas quatro propostas analisadas atendem satisfatoriamente ao que se espera delas.
Não obstante a essa clareza e objetividade de trabalho, temos ainda os critérios de
correção e pontuação que serão atribuídos a cada nível de resposta para a proposta 1,
representados pelo quadro 13.
Quadro 13 - Critérios de correção e pontuação
Aspetos do conteúdo
Níveis

Descritores do nível de desempenho

Pontuação

5

Caracteriza, adequadamente, o espaço físico representado na primeira
quadra e a atmosfera nele predominante.

12

4

Caracteriza, com pequenas imprecisões, o espaço físico representado
na primeira quadra e a atmosfera nele predominante.

10

3

Caracteriza, de forma incompleta, o espaço físico representado na
primeira quadra e a atmosfera nele predominante.

8

2

Caracteriza, adequadamente, apenas um dos aspetos solicitados (o
espaço físico representado na primeira quadra ou a atmosfera nele
predominante).

6

1

Caracteriza, com pequenas imprecisões, apenas um dos aspetos
solicitados (o espaço físico representado na primeira quadra ou a
atmosfera nele predominante). OU Caracteriza, de forma vaga ou com
acentuadas imprecisões, o espaço físico representado na primeira
quadra e a atmosfera nele predominante.

4

Fonte: IAVE, 2014.
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De acordo com o dicionário Priberam da língua portuguesa em sua versão online. E “expresso”, “declarado”
de acordo com o dicionário da língua portuguesa contemporânea da Academia das Ciências de Lisboa
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É oportuno observar que o quadro “aspetos do conteúdo” não prevê a atribuição de
nota zero ao aluno, considerando o pressuposto de que o aluno demostrará algum tipo de
compreensão do texto, ainda que aquém das expectativas.
O quadro 14 trata dos domínios da linguística.

Quadro 14 – Aspetos de estruturação do discurso e correção linguística
Evidencia coerência na articulação das ideias e coesão na organização do
discurso

4 pontos

Escreve com correção linguística (sintaxe e morfologia; léxico; pontuação;
ortografia

4 pontos

Fonte: IAVE, 2014.

Como podemos observar, esses critérios de correção são apenas para a questão 1.
Também consta uma resposta esperada:

“Cenário de resposta: O espaço físico representado na primeira quadra
corresponde ao de uma noturna paisagem marinha («As ondas, que se
estendem pela areia…» – v. 2). Predomina uma atmosfera de tranquilidade,
de quietude e de silêncio («O céu, a terra, o vento sossegado...», «Os peixes,
que no mar osono enfreia…», «O noturno silêncio repousado...» – vv. 1, 3 e
4) ”. (IAVE, 2014, p. 8)

Com a questão bem delimitada, os critérios de pontuação claros e uma expectativa de
resposta, diminui-se sobremaneira a possibilidade de questionamentos quanto a uma futura
nota.
O primeiro texto apresentado nesta edição, como exposto, privilegiou a poesia,
enquanto o segundo deu espaço à prosa. Com um excerto de “Os Maias”, de Eça de Queirós,
as quatro propostas seguintes são apresentadas:
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1.

Refira por que motivo ia Carlos a Sintra e quais as expectativas criadas por
esta personagem.

2.

Indique dois dos aspetos que marcam o contraste entre a paisagem da
charneca e a paisagem de Sintra.

3.

Explicite dois dos valores expressos da adjetivação presente na seguinte
frase: “Com a paz das grandes sombras, envolvia-os pouco a pouco uma
lenta e embaladora sussurração de ramagens e como o difuso e vago
murmúrio de águas correntes”. (linhas 26 a 28).

4.

Descreva a evolução do comportamento de Cruges durante a viagem.

Mais uma vez, nota-se pouca ou nenhuma possibilidade de múltiplas interpretações,
dado o caráter extremamente direto das propostas. Também reiteramos que esse efeito de
clareza foi conseguido por meio do uso do imperativo no início da proposta de trabalho,
reafirmando, inclusive, sua condição de pergunta.
Da mesma maneira, no segundo texto há um quadro chamado de “descritores de nível
de desempenho”, elencando até 5 níveis de respostas e suas respectivas pontuações, não
aventando um cenário onde seja possível uma nota zero no campo do conteúdo.
Portanto, para a primeira e para a segunda parte do exame há 4 momentos de resposta
em cada, com pontuação máxima de 20 pontos para cada, além de, no máximo, 80 pontos por
parte. O valor total do exame é de 200 pontos, com 40 pontos vinculados à etapa da redação,
com 24 pontos destinados ao desenvolvimento do conteúdo, e 16 ao desenvolvimento do
texto em si. O quadro 15 ilustra a proposta da terceira parte:
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Quadro 15 – Proposta da terceira parte do exame
Tendo em conta a sua experiência de leitura, apresente as duas características a que atribui
maior importância na obra poética de um dos seguintes autores:
Bocage;
Almeida Garrett
Antero de Quental;
Cesário Verde;
António Nobre;
Camilo Pessanha
Redija um texto bem estruturado, de cem a duzentas palavras.
Comece por indicar, na folha de respostas, o nome do poeta a que se refere o seu texto
Fonte: IAVE, 2014.

Começamos por ressaltar que todos os autores sugeridos na proposta acima estão
presentes nas orientações de trabalho como leitura obrigatória durante o curso. Não há leitura
obrigatória para o exame, e sim para o curso.
Finalizamos, assim, a exposição e análise do Exame Nacional, destacando que todas
as edições seguem esse padrão. Essa amostragem ilustra o que é cobrado. Ressaltamos, ainda,
a pertinência dos conteúdos do exame e das orientações de trabalho ao longo do curso, bem
como a clareza na exposição da proposta e a lógica de correção.

2.5. A aula de literatura no contexto português: a crise

Tendo percorrido os caminhos necessários para criar um panorama do ensino
secundário em Portugal, cenário este muito diferente do brasileiro, nesta seção abordaremos
com mais profundidade os valores que cercam a aula de literatura propriamente dita.
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“A morte da literatura”, “O fim da literatura” e “A literatura em perigo”25 são títulos
publicados nos últimos anos, que apontam para uma crise no que toca ao ensino de literatura,
principalmente em relação à sua constituição como disciplina escolar, sujeita a todas as
cobranças que a instituição escola é legitimada a fazer.
Aparentemente, a crise não é privilégio do Brasil e nem de Portugal, já que artigos
sobre o tema também foram publicados na França, o que nos autoriza a supor que tal
fenômeno social atinge outros contextos, além de sugerir que a literatura está em situação de
grave perda.
O sentimento de perda de um status de prestígio se faz sentir, da mesma forma, na
realidade portuguesa, onde o primeiro contato com a literatura também se dá, na maioria das
vezes, na disciplina escolar. Essa consciência da perda é comentada por Bernardes & Mateus:

“Ao mesmo tempo, esse sentimento vai-se transformando em fator de alarme
e angústia entre os agentes educativos, ocupados em saber como pode
manter-se na escola um legado que nela vigorou, de forma indisputada,
durante os dois últimos séculos, desempenhando um papel formativo central
no plano da língua, da cultura e dos valores”. (BERNARDES &

MATEUS, 2013, p. 19)

Parece caber ao professor resgatar e manter os valores que sempre foram inerentes à
literatura e que, por conta de fenômenos sociais, estão se distanciando dela. Se há uma
desvalorização do conhecimento literário, ou da própria literatura em si, isso pode ser
atribuído a um fenômeno de ordem social, tornando os professores vulneráveis a essa
transformação. São os docentes os responsáveis por realocar valores ao objeto de estudo,
(re)significando sua presença como disciplina escolar.
Essa responsabilidade parece bem clara, tanto que “para muitos, em boa verdade, para
quase toda gente, o apreço pela literatura começa e acaba nas salas de aula: nas salas das
escolas básicas e secundárias, em primeiro lugar, e só depois nos anfiteatros das faculdades”
(BERNARDES & MATEUS, 2013, p. 22).
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São os títulos de três ensaios publicados na França recentemente sendo seus autores respectivamente William
Marx, Dominique Maingueneau e Tzvetan Todorov
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Tanto as transformações quanto a necessidade de (re)significação são sentidas ao
longo dos tempos. “[...] Além de uma tendência de décadas, existem agora, de facto, boas
razões para pensar que se atingiram novos patamares de desconsideração e menosprezo das
matérias literárias no âmbito escola” (Idem, p.20). Portanto, se o primeiro contato com a
literatura se dá na escola e se a literatura é “menosprezada” na própria escola, não parece
inadequado supor que a instituição responsável pelo ensino e, consequentemente, pela
educação literária tenha alguma parcela de responsabilidade.
Essa perda de valor ou, nas palavras de Bernardes & Mateus, de “menosprezo” que a
literatura vem sofrendo é facilmente percebida pela perda de espaço nas escolas. Na realidade
brasileira, sequer existe oficialmente uma disciplina de literatura, enquanto a realidade
portuguesa se restringe a cursos específicos.
Considerando o pertencimento dessa perda de valores ao fenômeno social da “pós
modernidade”, Bernardes ressalta:

“É certo que as sociedades pós-modernas, marcadas pelo utilitarismo e pela
rentabilidade substantiva, tendem para menosprezar os saberes que não se
convertem em aplicação “eficaz”; é sabido, por outro lado, que, na linha de
orientações seguidas por outras artes, a criação literária se foi afastando da
sua tradicional vocação mimética”. (BERNARDES, 2010, p. 33)

A aula de literatura em Portugal não está acima desse fenômeno. Ao contrário, é ainda
mais passível de sentir seus efeitos, uma vez que, com a Reforma do Ensino Secundário, a
literatura figura apenas no curso especifico do tema, como já aventado.
Somado ao “natural” desprestígio que a disciplina de literatura vem sofrendo, há uma
imprecisão nas definições de seu papel, muito comum no trato do ensino da disciplina. O
papel do ensino de literatura é fomentar o gosto pela leitura no texto literário e,
consequentemente, da leitura em geral, ou o papel do ensino de literatura é mais estático,
estando atrelado a um cânone e suas teorias?
Sublinhamos que essa pergunta deve ter como contexto o ensino de literatura a jovens
entre 15 e 18 anos, a idade regular do ensino secundário, ou seu equivalente no Brasil, o
ensino médio. Não se trata, portanto, de discutir o espaço da literatura e o seu papel formador
nos mais altos níveis de educação, mas sim de assumir que é inadiável olhar para o percurso
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decrescente, a perda de significado e a perda de espaço que a literatura vem sofrendo ao longo
dos últimos tempos.
As duas realidades em estudo, nesta pesquisa, encontram-se ancoradas na mesma
questão, e ambas as realidades parecem carecer de discussão26 acerca da proposta e da
finalidade do ensino de literatura, especificamente o ensino escolar. Bernades comenta:

“Quem hoje quiser proceder a uma avaliação serena da presença da literatura
nos programas e nas práticas lectivas do Português depara-se, pelo menos,
com dois sérios obstáculos: a escassez de estudos de natureza histórica e
sociológica e a falta de uma perspectiva integrada, que tenha em conta a
realidade”. (BERNADES, 2005, p.93)

Contudo, por razões que se distanciam do escopo desta pesquisa, mas com
consequências diretamente relacionadas, a escola portuguesa parece ter percebido a
ocorrência da desvalorização da literatura tardiamente, o que pode justificar a razão da perda
de espaço:

“Do ponto de vista da educação literária (envolvendo o conhecimento
articulado da história literária e a leitura das obras fundamentais), a escola
portuguesa será porventura aquela que mais vem tardando em recuperar a
literatura”. (BERNARDES & MATEUS, 2013, p. 16)

Portanto, pela observação dos estudiosos, a escola portuguesa ainda não vem tratando
o tema com a atenção requer. Ainda segundo Bernardes (2010), não se pode conceber que o
ensino de literatura continue como sempre foi, pois parte do insucesso se deve às escolhas
metodológicas feitas, sendo necessário estabelecer uma reflexão das prática pedagógicas
atualmente em vigor.
Não se trata, no entanto, de ceder às demagogias utilitaristas do conhecimento. Não se
pode tratar o ensino como um “ritual decorativo”, mas sim , como sugere os autores, colocá-lo
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
26

Dado o número inexpressivo de publicações que de algum modo, abordam o tema Educação Literária, quer no
banco de Tese da Capes, quer no banco de teses do Repositório Científico de Acesso Aberto de Portugal
(RCAAP)
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“a serviço de desígnios concretos, cuja importância possa ser percebida mesmo por quem não
é profissional da educação” (BERNARDES & MATEUS, 2013).
É preciso que se tenham objetivos bem delineados para o ensino de literatura,
repensando, inclusive, títulos de leitura e as maneiras de se explorar essa leitura. Como vimos
no item sobre os programas de literatura, para os três anos de curso, há um elenco fixo de
livros, que devem ser lidos e discutidos obrigatoriamente. Além disso, sua compreensão, por
parte do aluno, deve ser aferida por avaliações interna e externa.
Esse sistema de ensino de literatura pouco faz lembrar que a literatura pertence ao
grupo das artes, dotado de sensibilidade e de múltiplas possibilidades. Não é raro encontrar
nos manuais didáticos um item chamado “A literatura e a Arte”, que cria a errônea impressão
de que a literatura figura em outro grupo distinto das artes, o que pode ter sérias
consequências no ambiente escolar.

“A separação drástica da Literatura da sua família original [as artes] resulta,
do ponto de vista escolar, na sua elevação à categoria de <arte suprema>,
criando a ilusão da imprescindibilidade de uma sua pujante presença
(histórico-literária) na aula”. (BRANCO, 2005, p. 91)

Como vimos, os autores e as obras a serem estudados pelos alunos portugueses são,
absolutamente, bem definidos pelas instâncias superiores. Nem ao professor é conferida a
responsabilidade da escolha dos títulos. Ocorre uma “imposição” do cânone, defendido pelos
mais altos estudiosos da literatura. Em referência à frase de Ítalo Calvino (2007), “é melhor
ler os clássicos do que não ler os clássicos”. Contudo, é inquestionável que algo não vai bem
nas aulas de literatura. Branco explica:

“A Literatura é apresentada sob essa perspectiva na Escola, na realidade do
que se deseja é a imposição de uma lista definitiva e fechada de autores e
obras nacionais <universalmente aceite> do ponto de vista didáctico, a única
solução que resta a alunos e professores é a transformação do fértil e
polemico debate histórico-literário em informação histórico-literária e
histórico-cultural”. (BRANCO, 2005, p. 86)

	
  

104	
  

Na realidade portuguesa, também parece que as aulas não estão a serviço da literatura
em sua concepção mais ampla, mas sim a serviço do cânone literário, parecendo não haver
literatura fora do cânone. Como se ensinar literatura se resumisse em transmitir uma série de
informações teóricas e historicamente aceitas, em vez de promover um debate acerca da
leitura. Via de regra, a leitura parece ser o último elemento presente nas aulas de literatura.
Soa estranho pensar em uma aula de literatura e, em seguida, contribuir para que a
leitura seja cada vez mais rara nas aulas. Todavia, com essa “transmissão” de saberes prontos
e pré-definidos, em que as perguntas geralmente não promovem um pensamento mais
complexo, eliminando o caráter subjetivo do texto literário e limitando-se a respostas iguais
para todos, buscadas em resumos, facilmente encontrados em sites específicos, os alunos
respondem satisfatoriamente ao que é pedido.
Isso sem mencionar a desconsideração com o professor, agente mais importante no
processo, cuja capacidade de escolha é desprestigiada. Os dois agentes envolvidos no
processo, aluno e professor, não são respeitados. Amaral comenta:

“Quando se discute os modos (ou até a relevância) do ensino de literatura,
colocam-se desde logo problemas de transmissão que relevam de uma esfera
essencialmente subjectiva, na qual a motivação de cada aluno e a
personalidade do professor desempenham um papel provavelmente, mais
decisivo do que em matéria do conteúdo específico”. (AMARAL, 1999, p.
92)

E ao professor, mais uma vez, lhe é atribuída uma responsabilidade que ele, nem
sempre, não foi preparado para assumir: a transposição didática. Talvez a missão mais difícil
à qual o professor é submetido. Todorov explica:

“O professor do ensino médio fica encarregado de uma das árduas tarefas:
interiorizar o que aprendeu na universidade, mas, em vez de ensiná-lo, fazer
com que esses conceitos e técnicas se transformem numa ferramenta
invisível”. (TODOROV, 2012, p. 41)
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Para auxiliar nessa “árdua tarefa”, ainda hoje o manual didático é a ferramenta mais
utilizada. Todavia, ele traz em sua essência um paradoxo: se por um lado cria alternativas
para o professor trabalhar, por outro, limita a possibilidade de o professor intervir, trazendo
claramente sua marca no processo educativo.
Partilhando as considerações de Rodrigues acerca do manual didático, devemos
destacar que:

“O manual escolar, apesar da existência de outros suportes tecnológicos e
informáticos ou das posições que sobre o seu estatuto e funções se podem
adoptar, é ainda o recurso pedagógico por excelência. Este estatuto faz dele
um objeto de estudo privilegiado relativamente ao conhecimento, sincrônico
ou diacrônico, sobre a natureza e o âmbito da educação escolar, em geral, e
sobre os objetivos, os conteúdos e as estratégias de ensino-aprendizagem de
uma determinada disciplina do currículo escolar, em particular”. (Rodrigues,
1999, p. 423)

Portanto, os manuais didáticos, que a princípio são “aliados” quando vistos
superficialmente, mostram-se agentes limitadores do trabalho pedagógico ou, até mesmo,
agentes alienadores da interferência do professor, já que trazem os objetivos, os conteúdos e
as estratégias de ensino e aprendizagem. Eles não permitem que o professor atue de forma
autônoma no processo, visto que ele tem que ser guiado pelo livro.
Quando é afirmado que o professor é guiado pelo manual didático, não se trata de uma
metáfora, mas sim do seu sentido literal, pois neles há um item chamado “guia do professor”.

“Pelo facto de se apresentarem como materiais pedagógicos que
acompanham/integram os manuais escolares, os Guias do professor são
também eles constituídos pelo mesmo tipo de informação cujas
características e configurações contribuem, em larga medida, para a
definição do seu estatuto e para a caracterização de suas funções”. (Idem, p.
426)

	
  

106	
  

Desse modo, o professor torna-se apenas um leitor de manual, com um trabalho cada
vez mais técnico sem nenhuma reflexão. Muito se fala de ação e reflexão, o que parece, na
prática, não ter espaço.
Como observado anteriormente, as normas portuguesas preveem uma legislação clara,
com programas muito bem detalhados, livros que devem ser lidos e autores que figuram nas
propostas, bem como os manuais didáticos condizentes com o Exame Nacional. Embora todos
os auxiliares do trabalho pedagógico confluam, ao professor não é confiada outra participação
senão a execução do que lhe é “imposto”.
Se, por um lado, ter várias instâncias pensando juntas pode assegurar um trabalho
mais eficaz, por outro, esqueceram-se de considerar a pessoa do professor, aquele que irá
executar com maestria o que lhe é conferido.
Ao aluno não é viabilizada a leitura de nada que esteja fora do leque de opções,
mesmo no projeto de leitura chamado “projeto de leitura individual”, no qual o discente tem a
chance de escolher a leitura que deseja com liberdade plena. Exerce seu poder de escolha
apenas entre títulos previamente selecionados, como já mostramos.
Se ao aluno não são conferidas possibilidade de leitura, ao professor não são
conferidas possibilidades de intervenção e criação no trabalho. Posto a desvalorização que a
disciplina sofre, recorremos a Zilbermam (2014) para afirmar que “é preciso falar de ensino”.
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Brasil e Portugal. Um objeto, duas possibilidades: um facto, dois actos

3.1. Formação e perfil dos professores brasileiros e portugueses em seus diferentes
contextos

Após apresentarmos o cenário educacional no primeiro e no segundo capítulos desta
tese no que se refere aos domínios do ensino de literatura nos colégios brasileiro e português,
com suas peculiaridades inerentes a cada contexto, partimos agora para a análise de dados
obtidos em pesquisa de campo.
Um dos principais atores do processo educacional influenciará diretamente os
resultados das pesquisas: o professor. Faz-se necessário que o conheçamos, a fim de
identificar aproximações e distanciamentos no modo como o docente trata a literatura quanto
disciplina escolar. Além disso, devemos analisar os reflexos sentidos pelos alunos a partir de
suas respostas à pesquisa, as quais se constituem como parte essencial de nosso trabalho.
Para tanto, foi ouvido um grupo de 50 professores, dos quais 25 provenientes de
Portugal e atuantes no ensino público regular (Ensino Secundário) em diferentes escolas de
Coimbra, além de 25 professores da rede pública do Estado de São Paulo. Por uma questão de
tratamento de dados, utilizamos apenas 8 questionários dos 50 aplicados, envolvendo 4
docentes portugueses e 4 brasileiros. As perguntas do questionário foram utilizadas tanto no
Brasil quanto em Portugal e estão inseridas no anexo desta tese.
Conforme mencionamos ao longo da discussão, há muitos pontos de divergência no
trato da literatura quanto disciplina escolar entre Brasil e Portugal. No entanto, uma
preocupação parece vigorar nos dois países: a formação do professor – embora no cenário
português essa preocupação apareça com maior intensidade se comparada à realidade
brasileira.
A problemática da formação se instaura quando levamos em consideração as
necessidades específicas de formação profissional, que podem assegurar a construção de um
docente que atenda não apenas às exigências de domínio do conhecimento, mas que também
saiba lidar com esse saber. Ou seja, de um profissional que se preocupe tanto o “o que
ensinar”, quanto com o “como ensinar”.
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A academia, especialmente nos cursos de humanas, sempre se preocupou com a teoria,
deixando a prática em segundo plano – muito provavelmente porque o campo teórico é seu
papel mais relevante. Por muito tempo, a valorização do profissional sempre esteve
fortemente ligada às aulas teóricas. A lógica é bastante simples:

“Alguns princípios eram basilares: a teoria deverá sempre preceder a
qualquer prática; o estágio ou atividade equivalente só poderá acontecer nos
últimos anos ou semestres dos cursos; o estágio é sempre uma aplicação da
teoria estudada ou verificação da teoria em campo; a lógica dedutiva ao se
trabalhar com teorias e conceitos é básica; o relacionamento universidadeinstituição-profissional

é

de

justaposição,

não

de

parceria

e

corresponsabilidade”. (MASETTO, 2010, p. 71)

Como aponta o pesquisador, com a falta da experiência real no campo de atuação, não
parece que a universidade pode assegurar uma formação que vá além da teoria e atinja
também sua transposição didática.
Estabelecer prioridades para a escolha de conteúdo e adapta-las ao público destinatário
pode ser um problema para o pretenso professor. A preocupação não está apenas nos
domínios da formação brasileira, dadas as observações do pesquisador português:

“Dois grandes dilemas atravessaram sempre a formação de professores. O
primeiro respeita à natureza da atividade docente. É esta uma ocupação que
pode ser exercida por qualquer individuo que possua suficiente preparação
das matérias que vai ensinar, ou é uma atividade que requer saberes
profissionais próprios, ou seja, uma profissionalização? O segundo dilema
decorre do primeiro e respeita ao conteúdo da formação. Deve esta
privilegiar a preparação nas matérias de ensino, ou seja, o que se ensina, ou
deve privilegiar as questões pedagógicas e metodológicas, ou seja, como se
ensina?” (LEMOS, 2014, p. 287)

Não é interesse desta pesquisa adentrar aos liames que possam existir de uma
formação insuficiente dos professores de cada país em estudo, mas sim demostrar que
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diferentes formações em diferentes contextos produziram resultados distintos, não só
metodologicamente como também em relação à formação seus alunos. Ainda que nosso
objetivo com isso não seja o de avaliar qual formação seria mais adequada, trazemos ao
conhecimento possibilidades e seus resultados sem julgamento de valor.
Ainda no terreno dos reflexos da formação dos professores é importante destacar que
ambos os países se redemocratizaram há relativamente pouco tempo. Portugal na década de
1970 e o Brasil na década seguinte. Ademais, muitos os professores hoje atuantes foram
formados durante aquele período, conforme os dados que apresentaremos indicam. Partimos
do pressuposto de que a formação do professor durante um regime militar seja menos
reflexiva no que se refere ao conteúdo quando comparada a formação em regimes
democráticos, onde as diferentes opiniões têm seu lugar garantido – ou deveriam ter, pelo
menos.
Exerce também um papel de muita importância, na concepção de formação, as
gigantescas transformações que a vida cotidiana sofreu em um curto período de tempo. A
globalização e o neoliberalismo possibilitaram novas alternativas de acesso a cultura e,
inclusive, um alargamento do conceito de cultura. Se não bastasse, com o advento da internet,
as redes sociais e a comunicação em tempo real exigiram que definições já cristalizadas
fossem revistas e, muitas vezes, resignificadas. O que, por sua vez, exigiu do professor em
exercício um esforço de atualização que poderia ir contra sua própria idiossincrasia. Na
cultura, isso se fez notar fortemente:

“Por outro lado, obsolesceram críticas, como as emanadas dos pensadores
associados `a Escola de Frankfurt, condenando a indústria cultural, e seus
subprodutos, como os best-sellers, as histórias em quadrinhos, a novela de
televisão ou as manifestações populares, como o cordel, o funk, o rap e o
hip-hop, expressões muitas vezes anônimas, como o causo, no meio rural, o
grafite, no cenário urbano, e a fanfiction, no ambiente digital”.
(ZILBERMAN & ROSING, 2009, p. 12)

Assumindo que as transformações que aconteceram fora dos limites da escola
reverberaram diretamente dentro dela, trazemos à baila o alargamento das possibilidades de
acesso ao conhecimento que, muito provavelmente, por se tratar de algo novo, atuou na contra
mão das expectativas do professor, que viu-se obrigado a passar de centro detentor do
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conhecimento para selecionador e facilitar a compreensão de um saber acessível a todos, mas
compreensível à poucos. Talvez este seja o cerne da função docente.
A escola, outrora o lugar por excelência onde se davam as aprendizagens e a
transmissão do conhecimento numa postura vertical entre professor e aluno, também passou, e
ainda passa, por uma redefinição de seu real papel, o que pode influenciar diretamente os
resultados apresentados pelos alunos. A lógica é muito simples: se o grupo de professores e a
equipe de gestão não têm objetivos claros e pré-determinados, não podem esperar um
resultado específico previsível.
Essa falta de clareza no tocante às expectativas de resultados e de formação como um
todo aparece de forma muita clara nas respostas dadas pelos professores brasileiros à seguinte
pergunta:

Por que trabalhar o texto literário?
Respostas:
Prof. brasileiro 1: “para contribuir com a formação individual do aluno e estabelecer
diálogo entre os diferentes tipos de livro. Contribuir para o posicionamento crítico”.

Prof. brasileiro 2: “para um contato com outro nível de linguagem, relacionar com
outras épocas, vocabulário, sentimento, conhecimento histórico, filosófico, psicológico com
grandes personagens e autores”.

Prof. brasileiro 3: “para estimular a diversidade cultural”.

Prof. Brasileiro 4: “para estimular o conteúdo textual, além de estimular a
imaginação e por ser um excelente recurso para o trabalho da língua”.

Ressaltamos que essas respostas foram dadas por professores brasileiros. Vejamos
agora as respostas dadas pelos professores portugueses para a mesma pergunta:
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Prof. português 1: “pela riqueza do texto; nele podemos encontrar diversos níveis de
língua, recursos expressivos variados; complexidade de ideias; formas elaboradas de texto
que poderão servir de modelo à expressão escrita, temáticas variadas, retrato de época
distintas ...”

Prof. português 2: “o texto literário é o texto mais rico que existe, quer a nível da
possibilidade de sentimentos múltiplos, quer a nível das potencialidades da língua e da sua
criatividade”.

Prof. português 3: “o texto literário desenvolve a capacidade de interpretar e inferir,
ajuda na aquisição de novos vocabulários, desenvolve o raciocínio, prepara o leitor para
descodificação mais rápida de textos mais simples, ajuda a escrever melhor, entre outras
razões”.

Prof. português 4: “o texto literário é fundamental para o aluno tomar conhecimento
de estruturas sintáticas corretas; desenvolver os domínios da leitura, escrita, gramática,
oralidade e educação literária; alargar os seus horizontes culturais; desenvolver
vocabulário; ser um cidadão ativo na sociedade bem esclarecido”.

As respostas dadas pelos professores brasileiros sugerem que há um desencontro de
expectativas, que beira o desconhecimento do próprio objeto de trabalho, no caso o texto
literário. Pois o prof. brasileiro 1 diz ensinar o texto literário para promover diálogo entre
diferentes tipos de livros. Dá-nos a impressão de que esse professor concebe a literatura como
livro. Talvez haja uma confusão entre o objeto literário e seu suporte e, se essa falta de clareza
se manifesta na fala do professor, muito provavelmente se refletirá na do aluno, que é
conduzido pelo docente.
Já na fala do segundo prof. brasileiro, a falta de clareza é ainda mais forte,
confundindo linguagem com língua. Além disso, ao recorrer aos domínios de outras ciências
como a história, a filosofia e a psicologia, não se pode observar onde entra o texto literário.
No caso do terceiro prof. brasileiro, o problema parece ainda pior. Ele relaciona o trabalho
com o texto e a diversidade cultural, ou seja, emprega um terno muito abrangente, que
dificulta a participação da literatura.
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Curiosamente, dos quatro professores brasileiros que citamos, três declararam não ler
qualquer tipo de revista ou jornal, enquanto dois se declararam não leitores dada a falta de
tempo. O único que se declarou leitor de revista é assinante da “Mundo Jovem”, revista
voltada para o público infato-juvenil, e outro declarou ter lido o último livro em 2012 (“A
culpa é das estrelas”). Uma indagação é inevitável: considerando que os professores de
português no Ensino Médio também são responsáveis pelas aulas de literatura, como um deles
se declara não leitor, enquanto o outro diz que leu seu último livro em 2012?
Ainda na esteira das curiosidades, todos os professores entrevistados têm licenciatura
em língua inglesa e, para a pergunta sobre quais idiomas tem fluência, os professores 1, 3 e 4
não responderam à questão, enquanto o professor 2 alega “ter fluência básica em inglês”.
Entretanto, como não havia um campo para explicações, não saberemos o que se pode esperar
do termo “fluência básica”.
Voltando as atenções para as respostas dos portugueses, podemos observar que o prof.
de português 1 não comete o mesmo equívoco que o prof. brasileiro 2, já que distingue
corretamente língua de linguagem. Os quatro portugueses parecem ter uma fala convergente
no sentido da riqueza, potencialidade e da expressividade, inerentes ao texto literário e às suas
relações inevitáveis com a língua e sua gramática. O prof. português 4 até se mostra muito
enfático ao utilizar a expressão “estruturas sintáticas corretas”, que segundo ele estão no texto
literário.
Devemos não perder de vista que em Portugal apenas o cânone figura nas aulas de
literatura, como ventilamos no capítulo anterior. Há apenas espaço para a tradição, portanto,
uma maior atenção deve ser dispensada ao uso da palavra “correta” com todas as suas
múltiplas possibilidades e desdobramentos tão trabalhados pela linguística. No entanto, os
quatro professores ouvidos demostram que estão com uma fala muito próxima das
expectativas presentes nos documentos oficiais e nos seus planejamentos.
Os quatro portugueses se declararam leitores frequentes com uma média de duas obras
lidas por mês. Todos citaram os títulos dos livros que estão lendo e três são assinantes de
jornais e revistas. Ademais, no tocante aos idiomas de fluência observamos: prof. português 1
compreende inglês e francês; prof. português 2 domina francês, inglês e espanhol; prof.
português 3, francês; e prof. português 4, francês, inglês, grego clássico e latim.
Para darmos sequência à tentativa de traçarmos um perfil dos professores, propusemos
mais uma pergunta. Agora, abordamos também o texto literário de expressão em língua
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portuguesa, constante nas orientações oficiais dos dois países, conforme apresentamos nos
capítulos I e II. Abaixo destacamos as respostas apresentados pelos mesmos grupos de
professores:

Pergunta:
Por que trabalhar o texto literário de expressão em língua portuguesa?

Prof. brasileiro 1: “Conhecimento de várias culturas”.

Prof. brasileiro 2: “Para reconhecer a qualidade das construções, o
vocabulário e os contextos; Africana – somente Mia Couto”.

Prof. brasileiro 3: “Para proporcionar ao estudante diversidade no
conhecimento literário, diferenças de cultura, crenças, comportamento, levando-os a
reflexão de como todo esse universo contribuiu e contribui até hoje na sociedade”.

Prof. brasileiro 4: “Para o conhecimento e estruturação da língua, isto é para
o conhecimento do contexto histórico e também para saber utilizar/interagir”.

Quando voltamos os olhares para a literatura de expressão em língua portuguesa, o
campo parece ficar mais delicado e com as mesmas respostas amplas e vazias. A quais
culturas o prof. brasileiro 1 está se referindo? A quais construções o prof. brasileiro 2 se refere
quando menciona a qualidade?
Já o prof brasileiro 4 nos coloca uma indagação ao dizer “... e também saber
utilizar/interagir”. Não parece clara a concepção de literatura que o professor tem quando diz
“utilizar/interagir”.
Sublinhamos que, mais uma vez, não foi apresentada uma resposta que valorizasse o
texto literário por sua qualidade literária. Ora aparece vinculado às construções gramaticais,
ora ligado a outros domínios mais próximos da história ou das ciências sociais. Não é
observada a qualidade do texto em si, a importância do texto dentro do cânone, da
historiografia literária, a importância estética ou a vanguarda apresentada por ele.
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Assim criamos uma impressão, com base nas respostas apresentadas pelos professores
brasileiros, de que o texto literário está a serviço ilustrativo para outras ciências comprovarem
suas teses. Portanto, não conseguimos observar a qualidade da literatura dentro do seu próprio
domínio: o literário.
Da mesma forma, a questão foi repetida no cenário português. Segundo os resultados:

Pergunta:
Por que trabalhar o texto de expressão em língua portuguesa?
Prof. português 1: “A riqueza da língua portuguesa assenta na diversidade; o texto literário
potencia o contacto com essa diversidade, evidenciando os aspetos inovadores e particulares
de cada um”.

Prof. português 2: “Para dar a conhecer aos alunos a língua portuguesa apresenta variações
diferentes, todas elas com a mesma importância e que distinguem os vários povos, mas
também os aproxima”.

Prof. português 3: “É útil pelo facto de proporcionar mais conhecimento sobre as variações
linguísticas do português. Também permite absorver diferentes mundividências, aproximar-se
de diferentes culturas, tradições, formas de viver, de estar, de conviver. Permite educar para a
cidadania, aprendendo a aceitar as diferenças entre os povos e os seus valores culturais,
sociais e morais”.

Prof. português 4: “Trabalhar o texto literário de expressão em língua portuguesa é importante
para desenvolvimento cultural e linguístico do leitor; para aceitar as diferenças; para uma
visão ampla do texto literário de expressão em língua portuguesa”.

O prof. português 1 também parece ter se perdido em sua resposta e todos os outros
professores, embora com respostas mais consistentes que as dos professores brasileiros,
também ficaram presos aos domínios da linguística ou da gramática, às diferentes formas de
cultura que eventualmente possam aparecer no texto e a uma sugestão implícita do que por
terras brasileiras podemos entender como temas transversais. O que por um lado por ser o
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caminho, já que Todorov (2012) diz que o que é para todos é a literatura e não o estudo
literário e por outro lado não atende as designações oficiais portuguesas.
Assim, mais uma vez não observamos respostas que atendam aos ditames da literatura
como objeto de estudo em si, dando a impressão de que obrigatoriamente a literatura deva se
relacionar com outros domínios externos ao seu. Não obtivemos respostas que abrigassem os
aspectos essencialmente literários, nomeadamente a estética, a inovação ou a transgressão de
valores, ou sua forma significativamente ideológica e política. E, daí sim, poder-se-ia partir
para os reflexos na formação ideológica dos alunos.
O texto literário parece ter ficado em um espeço menor, ora linguístico, ora difusor de
diversidade cultural. Contudo, não dizemos que este ou aquele são menores, mas apenas que
diminuem o valor da literatura quando esta passa a servir a outros senhores, sendo ela, a
literatura, o próprio objeto de estudo e, portanto, o centro das atenções. Com tantos outros
domínios sendo solicitados para explicar o texto literário, uma confusão de limites e domínios
de saberes dificultam, por exemplo, a diferenciação do texto literário de um outro texto
qualquer, ou até mesmo da história, sociologia, cultura geral, entre outras possibilidades
aventadas, principalmente pelos professores brasileiros.
Os professores não apresentaram respostas específicas de domínio literário, perdendose em contextualizações que apenas prestaram um desserviço ao próprio objeto de estudo.
Tendo traçado o contorno de como professores brasileiros e portugueses percebem o
ensino de literatura, apontaremos como o mesmo grupo entrevistado descreve sua própria
aula. A proposta é sucinta, porém traz em seu bojo uma profunda complexidade ao exigir uma
auto-avaliação da ação docente.

Pergunta:
Descreva, resumidamente, sua maneira de lecionar.

Prof. brasileiro 1:
“* Maior parte do tempo explicando e instigando o aluno a se posicionar
estabelecendo um diálogo.
* Ando pela sala quando estou explicando e quando eles estão fazendo uma
atividade”.
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Prof. brasileiro 2:
“1º

Construir uma linha de raciocínio lógico associado à história, sociologia.

2º

Dados do autor + obras

3º

Leitura do texto – silenciosa/ em grupo/ voz alta

4º

Resolver questões de interpretação

5º

Na correção buscar explorar o que o aluno observou de características

principais observadas na obra.
6º

Observar o gênero textual e contexto de produção

-

Solicitar produção de texto

-

Devolutiva da produção textual”.

Prof. brasileiro 3:
“A sala de aula deve ser um ambiente acolhedor, atrativo e significativo para o
aluno, por isso, através de conhecimento e experiência auxilia para o andamento da
aprendizagem.
Explicar a rotina da sala de aula é algo inexplicável, cada dia é um desafio, é um
processo de aquisição que vai acontecendo e quando nos deparamos ao final de um conteúdo
trabalhado vemos que cada aluno se apropria do conhecimento de forma diferente, cada um
com sua necessidade, de acordo com sua realidade, as vezes, o que é relevante para um não é
para outro, e assim caminhamos nesse processo modificador”.

Prof. Bras. 4:
“Minha postura frente aos alunos é de seriedade e respeito eu intercalo aula teorica
com aula pratica/explicativa não sei dizer o tempo exato para cada “coisa” (teoria/pratica
(explicação), os alunos tem liberdade para se expressarem quando quiserem. Atividades
diferenciadas que utilizo são: dinâmicas, rodas de debates/discussão/reflexão e palestras”.

Voltamos a notar falta de clareza nas respostas apresentadas pelos professores
brasileiros e, desta vez, não apenas na definição de conceito, mas também na aplicação prática
em sala de aula, pois quando o professor brasileiro 1 diz que anda a maior parte do tempo
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explicando pela sala imediatamente nos autoriza a questionar qual a participação do aluno no
processo. Contudo, coloca-nos algo interessante: quando diz instigar o aluno a participar,
notamos que o discente tem o direito de se colocar. Já o professor 2, novamente, apresentanos a sociologia e a história como parte de suas atribuições, passando pelo raciocínio lógico, o
que nos leva a pensar qual a participação do raciocínio lógico num objeto artístico e completo
de outros significados. Ele ainda associa a literatura a interpretação de texto.
O professor 3 repete jargões já em desgaste, como “ambiente acolhedor” ou
conhecimento “atrativo”, também nos apresentando o processo didático como algo “mágico”
que não pode ser explicado, sem mencionar a redação confusa que não nos permite uma
compreensão mais clara. Entretanto, também notamos o aluno como um agente participativo e
que tem a sua individualidade respeitada, assim como o ritmo de aprendizagem.
Destacamos que o professor 3 apresenta problemas de redação. Ao observar o
professor 4, notamos que a redação é ainda mais problemática: palavras sem acento, ideias
confusas e a concepção de atividades diferenciadas sugerem que sua formação contínua não
se deu efetivamente, pois as propostas de atividades apresentadas fazem parte de uma
perspectiva simplista de aula, embora houvesse uma preocupação com a participação ativa e
efetiva do aluno.
São indubitáveis os problemas apresentados pelos professores brasileiros, desde a falta
de leitura, de atualização e de clareza na definição do objeto, bem como práticas pedagógicas
equivocadas. Todavia, o cuidado com o aprendizado, o ritmo e as necessidades dos alunos,
salvaguardando as limitações dos professores, parecem ocupar as atenções dos entrevistados,
o que coloca o aluno em um lugar de destaque.
Ainda nessa esteira de pensamento, quando o professor 3 vincula a história e a
sociologia como algo inerente às aulas de literatura, podemos supor que o referido docente faz
uma análise mais abrangente do objeto, verificando suas múltiplas influências. Reiteramos
que essa é uma perspectiva de análise feita a partir da extração da fala do professor, o qual
não deixa claro sua maneira de trabalhar os conhecimentos de outros limites nas aulas de
literatura.
Tendo ciência da discreta formação dos professores brasileiros em análise, podemos
entender que os entrevistados se aproximam, ainda que sem clareza, de uma abordagem
sociocultural de compreender o complexo processo de ensino e aprendizagem, como observa
Mizukami
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“A relação professor-aluno é horizontal e não imposta [...] Um professor que
esteja engajado numa prática transformadora procurará desmistificar e
questionar, com o aluno, a cultura dominante, valorizando a linguagem e
cultura deste, criando condições para que cada um deles analise seu contexto
e produza cultura”. (MIZUKAMI, 2014, p. 101)

Da mesma forma, solicitamos aos professores portugueses que descrevessem sua
maneira de lecionar. Salientamos que se trata de uma auto avaliação do exercício da profissão,
e que o questionário utilizado nos dois países é o mesmo.
Pergunta:
Descreva, resumidamente, sua maneira de lecionar.

Prof. português 1:
“Procuro manter uma relação de cumplicidade com os alunos, não abdicando do
respeito pelas regras, mas procurando criar um clima de confiança que potencie a
participação do discente.
A explicação da matéria tem duração variável dependendo da sua complexidade;
contudo, em todas as aulas existe um momento para participação oral dos alunos.
A utilização de recursos digitais (que sejam complementares á exposição da matéria)
é facilitadora, bem como a realização de atividades de produção escrita, cujos trabalhos
compilados e devolvidos aos alunos.
Honestidade e espirito crítico são aspetos essenciais da minha atuação”.

Prof. português 2:
“Antes de mais, considero-me uma professora que está sempre em processo de
aprendizagem com os meus alunos. Procuro manter uma postura de proximidade com os
alunos sempre alicerçada no respeito mútuo. Gosto de levar os alunos a descobrirem os
aspetos relevantes dos textos e, em conjunto, que tentem chegar a conclusões. Contudo, há
conteúdos em que os leciono de maneira mais expositiva procurando que, de seguida, os
alunos os apliquem. Tendo que todos os alunos tenham voz dentro da minha aula e respeitem
as opiniões do outro, pois não há verdades absolutas a não ser as do respeito e da liberdade.
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A nível disciplinar, não permito falta de educação ou respeito por todos, mas tento
promover um bom relacionamento na aula”.

Prof. Port. 3:
“A minha postura frente ao aluno é de alguma autoridade, mas não de autoritarismo.
A verdadeira autoridade advém da forma como o professor encara o processo de ensinoaprendizagem. É preciso que o professor prepare bem as aulas e que deixe isso bem claro
para os alunos. É importante cumprir datas, prazos. Se o professor fizer os seus trabalhos de
casa metodicamente, isso transparece para os alunos.
Se eu quero que os meus alunos estudem, sejam disciplinados e organizados, eu
também tenho de assim ser, pois é minha obrigação dar o exemplo. Passo bastante tempo a
explicar a matéria, pondo-me no lugar do aluno, tentando perceber quais são as dificuldades
que o aluno pode sentir perante determinadas matérias. Dou frequentemente a palavra aos
alunos para que se expressem, tentando aproveitar o que dizem para depois explicar os
conteúdos. Tento sempre diversificar as atividades a realizar, de forma a tornar as aulas
mais motivadoras e interessantes”.

Prof. Port.4:
“Nas aulas, não esqueço o aluno como sujeito ativo da aprendizagem. Sistematizo
sempre os conteúdos trabalhados. Tento usar o tempo que os alunos necessitam para
aprenderem. Utilizo atividades diferenciadas desde construções de materiais com os alunos,
pesquisa, uso das novas tecnologias, idas á biblioteca escolar, fichas de trabalho e de
aperfeiçoamento, desenvolvimento da oralidade, etc.
Asseguro a disciplina da turma com a implementação de regras nas aulas (logo no
início do ano lectivo) e com atividades diversificadas”.

Com uma redação inquestionavelmente mais clara, os professores portugueses ora se
aproximam da fala dos professores brasileiros e ora se distanciam totalmente. Como já
aventamos, a fala dos professores portugueses é semelhante e, aparentemente, está
direcionada para o mesmo ponto, o que nos permite supor que o sistema educacional lusitano
tem uma linha mestra seguida por todos.
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O professor português 1 deixa muito clara sua posição quanto às regras e normas a
serem seguidas, sem perder de vista a participação do aluno. Inclusive, desde que autorizada
por ele, é incentivada a utilização dos recursos digitais disponíveis na escola
O professor 2, com um discurso amplo, mostra-se preocupado com a formação
contínua e com o bom andamento das relações na sala de aula, além de abrir espaço para que
o aluno tenha voz. Todavia, essa voz só se manifesta quando há permissão do professor,
segundo a nossa observação presencial durante o acompanhamento das aulas, embora essa
informação não apareça no discurso aqui analisado.
O professor 3 traz pra sí muito da responsabilidade do processo. Mostra-se ainda
comprometido, parece educar pelo exemplo, declara trazer sempre aulas bem preparadas e
motivadoras, sem com isso, abrir mão da ordem e da disciplina. Embora centraliza nele o
controle da aula, também abre espaço para que o aluno se posicione, este sempre autorizado
por ele.
Para terminar, o professor 4 não fugiu a regra. Muito preocupado com a disciplina dos
alunos e com cumprimento de regras pré-estabelecidas no início do ano letivo, por mais que
se mostrasse comprometido e empenhado em apresentar atividades diferenciadas e saídas do
colégio, a ordem e a disciplina eram latentes no processo.
Se, de um lado, temos professores brasileiros, que com toda a limitação já
apresentada, colocam-se como agentes facilitadores da relação entre ensino e aprendizagem,
sempre pensando na importância efetiva do conteúdo para o aluno, em Portugal existem
professores mais tradicionais, que entendem a ordem e a disciplina como elementos
absolutamente importantes para o processo, centralizando o poder das decisões e seguindo
rigorosamente o plano de ação desenvolvido pelo Estado, sem considerar necessidades
especiais dos alunos ou especificidades regionais. Segundo Mizukami:

“A relação professor-aluno é vertical, sendo que um dos polos (o professor)
detém o poder decisório quanto a metodologia, conteúdo, avaliação, forma
de interação na aula etc. Ao professor compete informar e conduzir seus
alunos em direção a objetivos que lhes são externos, por serem escolhidos
pela escola e/ou pela sociedade em que vive e não pelos sujeitos do
processo”. (MIZUKAMI, 2014, p. 15)
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Com isso, acreditamos apresentar o perfil dos professores brasileiros e portugueses
que, no conjunto, contribuirá para as considerações acerca dos resultados obtidos pelos
alunos. Doravante passaremos a tratar dos alunos nas duas realidades em estudo.

3.2.

Aspirações e perfil dos alunos brasileiros e portugueses.

Da mesma forma que apresentamos um panorama do perfil dos professores brasileiros
e portugueses, abordaremos agora algumas características dos alunos dos dois países,
buscando encontrar elementos que nos permitam estabelecer alguns critérios de comparação
em relação a costumes e hábitos que possam influenciar o resultado da atividade prática
aplicada.
Para tanto um questionário socioeconômico com 14 perguntas foi distribuído para os
14 alunos participantes (sendo 7 de cada país). O quadro 16 resume as respostas dadas pelos
alunos brasileiros.
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Quadro 16 – Respostas dos alunos brasileiros
Aluno

Idade

Sexo

1

17

Feminino

2

17

Feminino

Formação dos pais
Mãe: E.M.
Pai: E.F.
Mãe: E.M.
(incompleto)

Renda familiar

Hábito de leitura

R$ 1.280,00

Sim

R$ 2.000,00

Sim

R$ 1.200,00

Não

R$ 3.000,00

Não

R$ 1.200,00

Sim

R$ 3.000,00

Sim

R$ 5.500,00

Não

Pai: E.M. (incompleto)
3

17

Masculino

4

17

Feminino

5

17

Feminino

6

17

Feminino

7

17

Masculino

Mãe: E.M.
Pai: E.M.
Mãe: E. M.
Pai: E.M.
Mãe: E.M.
Pai: E.M.
Mãe: E.M.
Pai: E.M.
Mãe: E.M.
Pai: E.M.

Fonte: elaborado pelo autor.

Como podemos perceber pelo quadro apresentado, segundo os dados extraídos do
questionário, todos aos alunos brasileiros estão em idade regular, todos com dezessete anos
completos no terceiro ano do Ensino Médio. Podemos notar uma curiosidade: professores de
literatura que se declaram não leitores estão ensinando alunos que se declaram leitores.
Por partimos do pressuposto de que professor de literatura é leitor, perguntamos para
os docentes sobre a média mensal de leitura. Em contrapartida, por partimos do pressuposto
de que aluno lê menos do que o professor, perguntamos aos alunos sobre a média anual de
leitura e obtivemos as seguintes respostas: aluno 1, 10 livros por ano; aluno 2, 10 livros por
ano; aluno 5, 4 livros por ano; aluno 6, 2 livros; e o aluno 7, 3 livros. Notamos que o aluno 6,
que declara manter habito de leitura, lê apenas 2 livros por ano, enquanto o aluno 7, que não
mantém hábito de leitura, lê 3 livros por ano.
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Outro fenômeno aproxima os alunos: nenhum tem pais com formação universitária e a
renda familiar também é parecida, exceto o aluno 7, que apresenta renda superior aos demais.
Outra resposta que os aproxima diz respeito ao motivo da escolha por uma escola pública.
Todos declararam possuir baixa renda e acreditam que não têm acesso a um ensino de
qualidade, já que, segundo os próprios alunos, o ensino de qualidade só acontece na rede
particular.
Uma outra colocação aproxima os alunos, quando perguntados sobre a importância da
leitura literária – aqui entendida como toda produção artística, e não apenas o cânone –,
encontramos as seguintes respostas:
Pergunta:
Em seu modo de compreender, qual a importância da leitura do texto literário?

Aluno brasileiro 1: “A leitura é importante em meu modo de compreender pois ela me faz
interpretar melhor o que leio, de modo a me fazer pensar e refletir a respeito daquilo, e não
somente ler as palavras”.

Aluno brasileiro 2: “A importância é muito forte, pois a pessoa sem ler, não consegue
entender anúncios, cartas, jornais etc. E mais do que isso a leitura desenvolve um senso crítico
nas pessoas que na minha opinião está faltando para transformar o Brasil num mundo
melhor”.

Aluno brasileiro 3: “É muito importante pelo fato da imaginação, quando 2 pessoas leem o
mesmo livro, as duas veem livros diferentes”.

Aluno brasileiro 4: “A importância da leitura é está sem com a mente funcionando, para não
ter muito esquecimento, e ajuda na gramática também”.

Aluno brasileiro 5: “Ela exercita nossa mente, faz com que a gente não perca nossa
criatividade e imaginação e acima de tudo faz com que nós compreendemos mais rápido
tudo”.
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Aluno brasileiro 6: “A leitura abrande e enriquece o vocabulário de uma pessoa, além do que
a leitura releva para outros mundos, expandindo o conhecimento”.

Aluno brasileiro 7: “A leitura influencia em tudo, é importante, pois ajuda na escrita, até no
modo de pensar”.
Curiosamente, os alunos que se declaram leitores (1, 2, 5 e 6), ainda que com alguma
imprecisão, responderam de forma menos confusa que os não leitores. É também curioso
notar que, embora com outras palavras, os alunos brasileiros responderam de forma muito
semelhante às respostas dadas pelos professores quando perguntados sobre a importância de
se trabalhar com o texto literário, o que eventualmente pode sugerir a influência da fala do
professor na fala do aluno, ponto que abordaremos com maior profundidade nas
considerações finais desta tese.
O quadro 17, por sua vez, apresenta a resposta dos alunos portugueses.
Quadro 17 - Respostas dos alunos portugueses
Aluno

Idade

Sexo

1

17

Feminino

2

18

Feminino

3

17

Feminino

4

17

Feminino

5

17

Feminino

6

18

Feminino

7

18

Feminino

Formação dos pais
Mãe: 11ª classe
Pai: 12ª classe
Mãe: licenciatura
Pai: 12ª classe
Mãe: 9ª classe
Pai: 6ª classe
Mãe: 12ª classe
Pai: 12ª classe
Mãe: 4ª classe
Pai: 6ª classe
Mãe: 9ª classe
Pai: 12ª classe
Mãe: 9ª classe
Pai: 4ª classe

Renda familiar

Hábito de
leitura

1.500 euros

Sim

600 euros

Não

800 euros

Não

1.200 euros

Sim

1.100 euros

Não

2.500 euros

Sim

1.600

Sim

Fonte: elaborado pelo autor.
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Assim como os alunos brasileiros, os portugueses entrevistados também estão em
idade regular, cursando a 12ª classe com 17 e 18 anos, o equivalente a 3ª série do Ensino
Médio brasileiro. Algumas informações também os aproximam. Exceto o aluno português 2,
os demais não são filhos de pais com formação universitária. Salvaguardo as devidas
diferenças entre o poder de compra do Real em relação ao Euro, os alunos portugueses
também pertencem à classe social menos abastada da sociedade coimbrense, com renda
familiar não superior a 1.500 Euros. A única exceção é o aluno 6, que declara uma renda
familiar superior a média dos outros.
Da mesma forma que ocorreu com os alunos brasileiros, metade dos alunos
portugueses também se declaram não leitores, por mais que reconheçam o valor da leitura
literária. Podemos, portanto, observar o mesmo problema nas duas realidades: uma carência
de leitores ativos, que não apenas reconhecem o valor da leitura com unanimidade, mas que
também tem a leitura literária como prática social.
Curiosamente, ao serem questionados sobre a importância da leitura do texto literário,
forneceram as seguintes respostas:

Pergunta:
Em seu modo de compreender, qual a importância da leitura do texto literário?
Aluno português 1: “A leitura é muito importante pois ajuda o cérebro a pensar melhor e a
desenvolver a capacidade de escrita e de pensamento”.

Aluno português 2: “A leitura é bastante importante pois é um modo de fugir à realidade e de
sonhar”.

Aluno português 3: “Acho que a leitura é importante pois ajuda ao nosso desenvolvimento.
Com a leitura apreendemos novo vocabulário e a nossa capacidade de falar torna-se melhor”.

Aluno português 4: “A leitura dos textos é importante em todos os aspetos. Treino; cultura;
capacidade interpretativa. Uma importância para a vida – ler”.

	
  

126	
  

Aluno português 5: “A literatura é bastante importante na medida em que dá, aos leitores
capacidade de articulação prática, conhecimento de novas palavras e “abre-nos” os horizontes
para novas realidades”.

Aluno português 6: “Na minha opinião a leitura proporciona-nos não só mais vocabulário,
mas também outros pontos de vista e maneiras de viver, o que contribui para a nossa cultura e
para a alteração da forma como olhamos para diferentes situações da nossa vida”.

Aluno português 7: “É bastante importante para a cultura geral e adquirir vocabulário”.

Notamos nas respostas que grande parte dos alunos entende leitura do texto literário
de uma forma muito ampla, associando-a a quaisquer leituras, além de empregar em suas
respostas argumentos vagas. O resultado nos autoriza a supor que um aluno em término de
curso não compreende o papel que a literatura deveria exercer em sua vida.
O quadro 18, por sua vez, apresenta os cursos de nível superior almejados pelos alunos
entrevistados. Apenas um aluno português declarou não ter interesse em dar prosseguimento
aos estudos.

Quadro 18 – Carreiras pretendidas pelos alunos entrevistados
Alunos brasileiros
1. Turismo
2. Administração de empreses

Alunos portugueses
1. Medicina
2. Solicitador

3. Arquitetura

3. ---

4. Contabilidade

4. Turismo

5. Web máster

5. Negócios internacionais

6. Arquitetura

6. Enfermagem

7. Policial

7. Gestão hoteleira

Fonte: elaborado pelo autor.
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Mais uma vez, alunos brasileiros e portugueses se mostram com expectativas
parecidas. Há apenas um caso de falta de interesse em prosseguir em nível superior, o que
entendemos como uma escolha pessoal e não falta de oportunidade, pelo menos não de oferta
e acesso ao próximo nível, já que em Portugal há uma razoável disponibilidade de vagas nas
universidades. Os demais alunos mostraram interesses relativamente próximos, com escolhas
como turismo e gestão hoteleira, ou administração e negócios internacionais.
Com isso, acreditamos que tanto o perfil dos alunos entrevistados quanto suas
aspirações são deveras parecidas. Jovens que falam a mesma língua, com cultura, de certa
forma, próxima, oriundos da mesma classe social e com as mesmas ambições. Em sua maioria
são jovens que almejam as mesmas coisas e caminham para o mesmo ponto, o que, do ponto
de vista da pesquisa, mostra-se bastante interessante. Afinal, conseguimos encontrar em
países distantes, alunos muito parecidos, o que dará maior autoridade aos nossos argumentos.
Com o perfil dos alunos traçados, passamos agora ao processo que resultou no
material de análise.

3.3. Documentos de análise: os questionários. Das dificuldades de acesso ao ambiente
escolar

A fase inicial desta pesquisa pretendia explorar o contexto do colégio particular
confessional católico no Brasil e em Portugal. Contudo, pareceu-nos que a realidade dos
colégios oficiais do Estado apresentaria materiais, que julgamos, mais atraentes ao universo
de nossa pesquisa, dado o maior número de matriculas na rede pública de ensino.
Escolhemos, consequentemente, realidades que nos pareciam muito próximas, salvo as
diferenças inerentes aos dois países.
Assim, em Coimbra, nos aproximamos de um colégio na região central, chamado
Quinta das Flores, localizado em frente a um centro de compras – o “Coimbra Shopping”. A
escola secundária Quinta das Flores foi uma sugestão da professora doutora Maria Helena
Damião, da Universidade de Coimbra, que muito contribuiu para a realização deste trabalho,
no período que cumprimos o doutorado sanduíche naquela universidade portuguesa. A
referida doutora, que também direciona suas investigações acadêmicas à educação pública,
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fez a intermediação entre este pesquisador e a direção da escola, oferecendo, inclusive, carta
de apresentação e referência, o que sem dúvidas trouxe grande auxílio e fácil penetração no
colégio.
Fomos acolhidos muito de perto pela professora doutora Isabel Martins, responsável
pela área de língua portuguesa da escola, que nos mostrou todo o universo de funcionamento
da instituição durante as visitas, disponibilizando inclusive documentos de preparação de
aulas, planejamentos e registros feitos por todos os professores portugueses (disponibilizados
no anexo I), além de colocar-se com imensa disponibilidade e atenção, acolhendo de pronto a
todas as solicitações que lhe eram feitas e demostrando muito interesse pela realidade escolar
do Brasil. Todo material de análise passou por suas mãos previamente, para evitar problemas
de compreensão da versão portuguesa de nosso idioma, que poderiam, eventualmente,
comprometer os resultados das análises.
Embora os questionários tenham sido iguais nos dois universos de análise e sua
aplicação tenha respeitado as diferenças básicas, percebemos que os alunos portugueses não
estão acostumados a realizar exercícios de múltipla escolha. Os exercícios em que se pede
para completar uma frase com a alternativa correta – por exemplo, “sendo assim, é correto
afirmar que ...”, seguido de alternativas – são mal compreendidos pelos portugueses. Apesar
de ser um exercício comum para um brasileiro, os estudantes pensam que a questão não foi
completamente elaborada e, consequentemente, deixam de responde-la. O assunto foi
retomado pela professora que apresentou a nova possibilidade de avaliação aos discentes
portugueses.
Essas nuances, muitas vezes pouco claras para este pesquisador, foram apontadas de
perto pelas professoras que nos acompanharam, seja no colégio, pela professora doutora
Isabel Martins, seja na Universidade de Coimbra, pela professora doutora Maria Helena
Damião.
Da chegada ao colégio até a aplicação dos questionários que serviram à análise,
passaram-se quatro meses, os quais foram utilizados para assistir as aulas dos professores,
conversar com alunos, frequentar reuniões de planejamento, reuniões pedagógicas,
acompanhar estudo do meio, nomeadamente uma visita à cidade do Porto, apropriar-se dos
documentos internos e regimentos da instituição, além de entrevistar professores e alunos.
Levantamos o maior número de informações possível para daí tentar chegar a resultados mais
fidedignos possíveis.
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Ressaltamos que a receptividade das instituições coimbrenses, seja na escola, seja na
Universidade, foi de primorosa valia para a realização dos trabalhos. O interesse demonstrado
por todos os agentes envolvidos contribuiu deveras para alcançarmos resultados plausíveis.
A seriedade e o comprometimento dos envolvidos no processo geraram produtos
muito interessantes. E por envolvidos não tratamos apenas a equipe pedagógica, mas também
a comunidade educativa, nomeadamente os alunos portugueses que se colocaram em posição
de muita seriedade face aos estudos desenvolvidos. Era visível que eles se orgulharam de
participar, como objeto de estudo, de uma pesquisa de doutoramento abrigada, também, pela
Universidade de Coimbra, instituição cobiçada por quase todos os alunos.
A seriedade dos alunos face à pesquisa já seria outro tema de doutoramento, além do
respeito que demostraram ao pesquisador e que nutrem pelos professores de modo geral. A
ordem e a disciplina são inerentes ao processo pedagógico.
Não devemos esquecer que em Portugal tudo foi muito burocrático, desde a
documentação apresentada no colégio, até os rumos que os trabalhos percorreriam. Os
procedimentos da pesquisa eram lidos e discutidos com exaustão e foram documentados pela
escola, a qual montou o que seus agentes chamaram de inquérito de investigação, no qual
todos os documentos eram fotocopiados e arquivados. Os pais de todos os alunos que
participaram da pesquisa, inclusive, autorizaram a participação dos discentes por escrito.
Embora burocrático, o processo correu da melhor forma possível. A pesquisa não rendeu
apenas resultados, mas também aproximou pessoas e despertou o interesse dos portugueses
para a literatura brasileira e seu ensino, possibilitando uma verdadeira troca de experiências.
Tal troca de experiências não teve fim com nossa saída do colégio e, consequente,
com retorno ao Brasil, pois mantém-se ativa com os recursos de informática que permitem
comunicação em tempo real.
Não há fatos que impediram o bom andamento dos trabalhos. Apenas a burocracia nos
trouxe alguma demora na realização das atividades. Dada uma séria de situações favoráveis, a
realização da pesquisa de campo em Portugal atendeu e superou as expectativas. Sem
mencionar os recursos disponibilizados pela Universidade de Coimbra, que também
contribuíram muito.
Os questionários foram aplicados pela já mencionada professora Isabel durante suas
atividades extra aula, a fim de inibir qualquer influência do pesquisador na realização da
atividade, o que garantiria um resultado mais fiel.
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Todos os alunos receberam os questionários em um envelope branco com fita adesiva
na aba. Na data e hora acordadas para entrega dos trabalhos, todos os alunos compareceram
pontualmente, entregando os trabalhos nos envelopes. Convém relatar que os envelopes
voltaram tal como foram, impecáveis, sem marcas, manchas ou sinais que maculassem o
papel. Da mesma forma, os questionários foram entregues limpos, sem qualquer tipo de
mácula, pareciam nem terem sido manuseados.
Na realidade brasileira, o processo se deu de maneira um pouco diferente. Se na
realidade portuguesa as portas se abriram com alguma facilidade, na realidade brasileira isso
correu com dificuldade.
Dissemos que em Portugal o processo foi muito burocrático, legal, todo documentado
e arquivado. Já no Brasil, correu de forma bastante doméstica, algo que beirou a
insignificância e total indiferença pela pesquisa.
Também foi escolhida uma escola em uma região mais central, o bairro do Tatuapé,
em uma escola que concebemos como “de passagem”, por estar ao lado do metrô, importante
meio de locomoção, e por seus alunos serem majoritariamente de fora do bairro. Se em
Coimbra entramos na realidade da escola, em São Paulo praticamente não fomos além da
porta de entrada da escola. Chegamos até a sala da professora coordenadora apenas uma vez,
enquanto que, em todas as outras ocasiões fomos atendidos do lado de fora da escola, por uma
espécie de guichê todo gradeado.
O primeiro contato se deu na primeira quinzena de agosto de 2015. A primeira reunião
com a coordenadora não durou mais de 15 minutos, e nenhum interesse acadêmico pôde ser
constatado, aparentando inclusive que a referida senhora não reconhecia o valor de um
trabalho de doutoramento.
Foi entregue para ela uma cópia do projeto de pesquisa a ser realizado no colégio, que
voltou às mãos do pesquisador no mesmo dia, o que sugere que o documento nem foi lido, já
que contava com 18 páginas. A coordenadora o devolveu em menos de 5 minutos. De
qualquer forma, o fato é que, consequentemente, não houve uma discussão acerca dos passos
a serem dados.
Acreditamos que a falta de interesse por parte do colégio reflete em diversas
dimensões de ensino, passando pela relação entre alunos e professores, além de influenciar os
resultados que obtivemos, os quais serão tratados oportunamente.
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Não nos foi dada a oportunidade de participar da realidade da escola, assim como
aconteceu em Coimbra. Nem mesmo nos foi dada uma data para que pudéssemos retirar os
questionários respondidos pelos alunos do terceiro ano do Ensino Médio. Fomos orientados
apenas que ligar para o colégio e esperar a disponibilidade da professora titular da classe para
aplicar os questionários. É interessante o fato de que, se a própria professora aplicou os
referidos questionários em sua aula, provavelmente comprometeu seu planejamento, uma vez
que deixou de dar algumas aulas enquanto os alunos respondiam a pesquisa.
Como não havia data para a realização da atividade e sua consequente devolução, após
um período de 15 dias retornamos à escola e não obtivemos sucesso, porque a coordenadora
não estava no colégio. Nos dias seguintes, ela não se mostrou disponível, ora porque não
compareceu à escola, ora porque estava em reunião na Diretoria de Ensino.
Após um mês, conseguimos ser atendidos através de uma grade de segurança, no já
mencionado guichê, pela própria coordenadora, que disse não ter tido tempo de falar com a
professora responsável pela aplicação do questionário e nem com os professores de língua
portuguesa, que também participaram desta pesquisa. Começa, então, uma verdadeira
peregrinação para conseguirmos os questionários de volta.
Inúmeras foram as vezes que nos deslocamos até a escola e não passávamos da porta,
sempre atendidos por funcionários pouco disponíveis. Talvez com alguma dificuldade de
locomoção, os funcionários que nos atendiam sempre estavam sentados e não caminhavam
até a recepção. Com uma voz bastante alta, sempre pronunciavam um “fala, bem” pouco
animador, e antes que pudéssemos terminar uma frase alguém dizia “é o cara da pesquisa”.
Após três meses de sucessivas investidas na tentativa de recebermos o material de
pesquisa para dar continuidade aos trabalhos, os questionários foram entregues.
É oportuno sublinhar que em ambas as realidades de pesquisa todo o processo de deu
da mesma forma técnica. Portanto, no Brasil todos os alunos receberam seu material no
mesmo tipo de envelope e papel que os alunos portugueses – envelopes brancos, de qualidade
superior, com fita adesiva na aba.
No dia em que recebemos de volta os questionários, o material respondido pelos
professores veio todo dentro de um único envelope, de modo diferente do que foi por eles
recebido, enquanto os questionários respondidos pelos alunos foram devolvidos dentro de
uma sacola plástica de uma grande rede de supermercados, todos, sem exceção, dobrados,
rasurados, com máculas e com o nome, o número de chamada e a série dos alunos. Apesar de
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não haver espaço para tal, ainda assim os alunos escreveram as informações na capa do
trabalho.
Acreditamos ser oportuno comparar, sob o ponto de vista estético, o material recebido
no Brasil e em Portugal, ressaltando um fato interessante: os alunos de ambos os países
trataram o material como seus professores. Os docentes portugueses devolveram seus
questionários na data acordada, limpos e em envelopes lacrados. Já os professores brasileiros
devolveram os questionários quando foi possível, alguns sem os envelopes, outros rasurados e
maculados.

3.4. Método de organização e análise de conteúdo: a pré-analise, a exploração do
material e o tratamento dos dados.

Para Bardin (2011), a expressão análise de conteúdo designa:

“... um conjunto de técnicas de análise das comunicações visando a obter,
por procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das
mensagens, indicadores (quantitativos ou não) que permitam a inferência de
conhecimentos relativos às condições de produção/recepção (variáveis
inferidas) destas mensagens”. (BARDIN, 2011, p. 47).

Godoy (1995) afirma que a análise de conteúdo, segundo a perspectiva de Bardin,
consiste em uma técnica metodológica que se pode aplicar em discursos diversos e a todas as
formas de comunicação, seja qual for a natureza do seu suporte. Bardin (2011) indica que a
utilização da análise de conteúdo prevê três fases fundamentais (que nos serviu de título para
este subitem): pré-análise, exploração do material e tratamento dos resultados – a inferência e
a interpretação.
Tomando como base as considerações de Bardin (2011), esquematizamos nossas
análises nos três pilares acima mencionados. Julgamos que com esse aporte teórico teremos
mais solidez em nossas observações e considerações finais. Os documentos de análise, como
já ventilamos ao longo do trabalho, são os questionários respondidos pelos alunos e
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professores. Advertimos que os questionários respondidos pelos professores brasileiros e
portugueses são idênticos e divididos em três partes: socioeconômico, formação e atuação,
como podem ser cotejados no anexo II. Também salientamos que eles exercem um papel
secundário neste trabalho. Já os questionários respondidos pelos alunos, nosso alvo central,
contam com duas partes, uma socioeconômica e outra ligada à literatura propriamente dita.
Esses questionários também estão disponíveis no anexo I.
Para iniciarmos a pré-análise, recorremos mais uma vez ao conceito usado por Bardin:

“É a fase de organização propriamente dita. Corresponde a um período de
intuições, mas tem por objetivo tornar operacionais e sistematizar as ideias
iniciais, de maneira a conduzir a um esquema preciso do desenvolvimento
das operações sucessivas, num plano de análise. Recorrendo ou não ao
computador, trata-se de estabelecer um programa que, podendo ser flexível
(quer dizer, que permita a introdução de novos procedimentos no decurso da
análise)”. (BARDIN, 2011, p. 125)

Considerando que em Portugal o ensino é sabidamente tradicional, como amplamente
demostrado no capítulo II, e que no Brasil o ensino é mais flexível, como apontado no
capítulo I, nossa hipótese inicial defendia que os resultados poderiam ser mais satisfatórios no
Brasil, uma vez que a literatura permite uma série de possibilidades de interpretação e não se
fecha em um microcosmo específico, como aponta Candido:
“A função da literatura está ligada à complexidade de sua natureza, que
explica

inclusive

o

papel

contraditório

mas

humanizador

(talvez

humanizador porque contraditório). Analisando-a, podemos distinguir pelo
menos três faces: (1) ela é uma construção de objetos autônomos como
estrutura e significados; (2) ela ´uma forma de expressão, isto é,
manifestação emoções e a visão do mundo dos indivíduos e dos grupos; (3)
ela é uma forma de conhecimento, inclusive como incorporação difusa e
inconsciente”. (CANDIDO, 2012, p. 25)

A partir desse ponto de partida, iniciamos o trabalho certos de que comprovaríamos
nossa hipótese. Tratamos de conseguir uma bolsa de pesquisa que nos assegurasse
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permanência em Portugal e a conquistamos no âmbito do projeto de Bolsa de Doutorado
Sanduíche no Exterior, concedida pela CAPES, com permanência de um ano na Universidade
de Coimbra.
Uma vez em contato com a realidade portuguesa, até então conhecida apenas pelo
mundo teórico, os olhares foram ganhando novos contornos e o que parecia certo passou a ser
visto de outra forma, relato este que pode transparecer um tanto poético, todavia assim se fez.
O primeiro ponto que foi desconstruído se refere ao campo de aplicação da pesquisa,
que a priori ocorreria em instituições particulares de ensino. Todavia, ao nos aproximarmos
da rede oficial de ensino, vimos nela um grande potencial para o interesse acadêmico e
investigativo. Observamos que nas universidades portuguesas o número de alunos de escola
pública é superior ao número de alunos de instituições particulares (ME, 2014), realidade
inversamente proporcional à situação brasileira.
Este fato já nos levou a fazer uma adaptação em nosso plano inicial, e trocamos as
escolas particulares pelas públicas.
As escolhas dos autores a serem trabalhados nos questionários respeitaram as
exigências do Ministério da Educação (de Portugal), que como já foi trazido, regula os
conteúdos ministrados. Assim, escolhemos trechos da obras “ A paixão segundo G. H.”, de
Clarice Lispector; “Ela canta, pobre ceifeira”, de Fernando Pessoa, e “Conto de escola”, de
Machado de Assis (essa é a ordem em que serão citados). Como no Brasil não há marco
regulatório, quaisquer que fossem as nossas escolhas estariam dentro do que se espera, por
mais que isso pareça estranho.
Como nossa pesquisa opta por trabalhar por amostragem quantitativa, acreditamos que
com a escolha dos textos teremos amostras de narrativas longa, a novela de Clarice Lispector,
curta o conto de Machado de Assis e o texto poético de Fernando Pessoa.
As primeiras quatro questões a serem analisadas se referem ao excerto do texto “A
paixão segundo G.H.”. São duas questões de múltipla escolha e duas dissertativas. Para o
texto poético de Fernando Pessoa também foram elaboradas quatro questões, bem como para
o conto de Machado de Assis. Os quadros 19 e 20 apresentam, respectivamente, o resultado
das questões respondidas por brasileiros e portugueses.
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Quadro 19 – Respostas dos alunos brasileiros aos questionários literários
Texto 1 – acertos

Texto 2 – acertos

Texto 3 – acertos

Total de pontos

0

1

0

1

0

2

1

3

1

1

0

2

1

1

1

3

3

0

1

4

1

0

1

2

2

0

1

3

Fonte: elaborado pelo autor.

Somando todas as questões endereçadas aos brasileiros, atingimos um universo de 84
perguntas, das quais apenas 17 foram respondidas corretamente. Portanto, os alunos
brasileiros atingiram somente 20,23% de aprovação.

Quadro 20 – Respostas dos alunos portugueses aos questionários literários
Texto 1 - acertos

Texto 2 – acertos

Texto 3 –acertos

Total de pontos

4

4

3

11

2

3

2

7

3

2

3

8

2

3

3

8

2

2

2

6

2

4

3

9

3

4

3

10

Fonte: elaborado pelo autor.
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Conforme o quadro 20, respondendo as mesmas 84 questões, os alunos portugueses
obtiveram um universo de 59 acertos, o equivalente a 70,23% de acertos, superando os alunos
brasileiros.
Parece-nos bastante corroborável o encaminhamento dos resultados. Já era de se
esperar que alunos brasileiros obtivessem pior desempenho, dado que observamos problemas
nas respostas de seus professores, como exposto no primeiro capítulo desta tese. Os discentes
portugueses, ao contrário, atingiram desempenho superior, assim como seus professores, que
forneceram respostas mais precisas e claras.
As respostas apresentadas fazem parte de um processo muito claro de construção da
literatura como disciplina escolar. Usamos aqui o termo construção, e não valorização, por
considerarmos que, embora Portugal tenha obtido resultados mais satisfatórios, isso não é o
bastante para assegurar uma valorização da literatura quanto objeto de estudo.
Partindo do que se concebe como média escolar, na análise dos textos respondidas
pelos alunos brasileiros, 2 discentes alcançaram a média no primeiro texto (“A paixão
segundo G.H.”) e 1 aluno atingiu a média no segundo texto (“O canto da ceifeira”), enquanto
nenhum deles alcançou média no terceiro texto (“Conto de escola”). Em relação ao conto de
Machado de Assis, mais uma curiosidade de faz notar: embora os portugueses obtivessem
melhor desempenho, nenhum deles jamais tiveram contato com a leitura deste autor, segundo
o programa escolar de literatura. Todos os alunos portugueses alcançaram a média nos três
textos, incluindo um texto desconhecido.
Em meio a resultados tão ruins obtidos pelos brasileiros, duas questões nos chamam a
atenção, mas antes gostaríamos de expor as respostas apresentadas pelos estudantes27:

Questão 1 (“A paixão segundo G.H.”):
Discuta, interpretativamente, a seguinte frase do último parágrafo: “O que nela é
exposto é o que em mim eu escondo: de meu lado a ser exposto fiz o meu avesso ignorado”.
Respostas:
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Aluno brasileiro 1: “Que todo mundo tem um lado escuro que todo mundo tenta
esconder e ignorar mas la no fundo a pessoa sempre deixa transparecer esse lado negro”.

Aluno brasileiro 2: “Por exemplo, a barata para a maioria, é feia e imunda e ela se
permite mostrar sua feiura, já uma pessoa se ela é considerada feia por exemplo, ela fará de
tudo, para que mudem de opinião, ela não pode e não poderá ser considerada feia ou qualquer
outra coisa que não lhe agrade ela é obrigada a viver sobre a opinião de todos”.

Aluno brasileiro 3: “que a parte feia da barata é a parte em que ela se expõe”.

Aluno brasileiro 4: “Da ideia de que ela que se esconder de alguma forma, para que a
barata não veja ela”.

Aluno brasileiro 5: “A narradora escondio seus sentimentos, sonhava muito e se
iludiu, até que viu a realidade das coisas, mostrada metaforicamente pela barata”.

Os alunos 6 e 7 não apresentaram respostas.
Os problemas de redação são inquestionáveis e muitas vezes comprometem as
análises, sugerindo um outro questionamento: os alunos não entenderam ou não souberam se
expressar? Posto que em algumas respostas é possível, ainda que precariamente, estabelecer
alguma proximidade com aquilo que se esperava, as respostas impossibilitam uma
investigação confiável de quanto cada aluno se apropriou efetivamente do texto literário.
Não podemos deixar de relembrar que os professores brasileiros, em suas respostas,
foram tão confusos quanto seus alunos, o que nos faz supor que a afirmação de Lajolo seja
pertinente:

“Numa última perspectiva, o desencontro literatura-jovens que explode na
escola parece mero sintoma de um desencontro maior, que nós – professores
– também vivemos. Os alunos não leem, nem nós; os alunos escrevem mal e
nós também. Mas, ao contrário de nós, os alunos não estão investidos de
nada. E o bocejo que oferecem `a nossa explicação sobre realismo fantástico
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de Incidente em Antares […] é incômodo e subversivo porque sinaliza
nossos impasses”. (LAJOLO, 2006, p.16).

O que neste trabalho ousamos chamar de crise no ensino de literatura parece ter
proporções bem maiores, pois não se trata de uma crise exclusiva no trato da disciplina. Os
resultados da pesquisa sugerem que a crise alcança fronteiras bem maiores, pois, apesar de
não considerarmos que problemas de redação pertençam aos domínios da literatura, a própria
literatura está sendo prejudicada por problemas de outros domínios.
Realmente parece-nos inimaginável que o aluno possa tirar proveito da literatura sem
que o leitor domine as técnicas mínimas de interpretação de texto e da escrita. Com o presente
diagnóstico somos levados a repensar como é possível que contrastes tão grandes se
manifestem na comparação entre Brasil e Portugal.
A seguir apresentamos a análise da segunda questão:

Questão:
Identifique dois recursos estilísticos presentes no poema, analisando o efeito de cada um
deles.
Respostas:
Aluno brasileiro 1: “Canto = ela se expressa atravez da voz, o que faz ela se sentir alegre e
feliz. Alegria = sentimento de amor e felicidade e na verdade uma mistura de sentimentos
bons”.

Aluno brasileiro 2:

“‘Ouvi-la alegra e entristece’
‘Derrama no meu coração’
‘A tu incerta voz ondeando’”

Aluno brasileiro 3: “O romance que ele fala sobre ela e a realidade que se passa a historia”.
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Aluno brasileiro 4: “É composto, por 6 estrofes cada um com 4 versos e são utilizados para
dar musicalidade ao poema”.

Aluno brasileiro 5: “Ao similar há uma lembrança ou alguma coisa intocável e pedaços de um
amor que não ocorrera realmente”.

Dois alunos não responderam à questão. Mais uma vez, a análise das respostas nos
permite fazer afirmações interessantes. Não houve uma resposta que se aproximasse
minimamente do esperado. Podemos dizer que nenhum aluno sabe o que são recursos
estilísticos, o que seria imprescindível no ensino médio.
O aluno 1 tenta fazer uma interpretação de texto. O aluno 2 transcreve parte do poema.
O aluno 3 consegue perceber o eu-lírico ao falar de um romance e tenta fazer uma
interpretação. O aluno 4, na contramão, analisa a estrutura do poema. O aluno 5 consegue
perceber um romance que nunca acontecerá.
Não se trata apenas de desconhecer o que é um recurso estilístico aplicado ao texto
literário, mas sim de uma tentativa equivocada de responder por responder. Parece que houve
uma proposta livre em vez de uma questão definida. Os alunos parecem ter uma necessidade
de responder.
Como o nosso intuito é de estabelecer comparação, vejamos as respostas dos alunos
portugueses para a mesma questão.

Respostas:
Aluno português 1: “‘Ouvi-la alegra e entristece’ = oximoro. Este oximoro mostra o contraste
entre o porquê de ela ao cantar alegrar e entristecer as pessoas; pois ao cantar alegra as
pessoas, mas ao não ter consciência do que se passa em sua volta a entristece”.

Aluno português 2: “‘Ouvi-la alegra e entristece’ = antítese pois demostra o conflito de
sentimentos que o eu-lírico experiência ao ouvir o canto da ceifeira”.

Aluno português 3: “‘O sujeito lírico utiliza a adjetivação quando se refere à ceifeira ‘Ela
canta, pobre ceifeira” e um oximoro quando diz ‘Ouvi-la alegra e entristece’”
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Aluno português 4: “‘Na quinta estrofe temos presente um oximoro em ‘ter a tua alegre
inconsciência e a consciência disso’ que nos permite entender que apesar de desejar ser
inconsciente como a ceifeira, o sujeito lírico não quer perder a sua consciência. Também na
quinta estrofe podemos encontrar uma invocação (‘ó céu! Ó campo, ó canção!) feita pelo
sujeito a elementos naturais que, para ele, são o exemplo perfeito de inconsciência por ele
desejada”.

Três alunos portugueses não responderam à questão. Nas quatro respostas aqui
apresentadas não há problemas de redação. Inclusive, os quatro alunos atenderam ao que lhes
foi solicitado. Portanto, podemos afirmar que os alunos portugueses não só sabem o que é
recurso estilístico, como também conseguem localizar e analisar seus efeitos, enquanto os
brasileiros sequer conseguem escrever um período frasal com mínima concatenação de
sentido.
A análise dos questionários chama a atenção para situação precária do ensino
brasileiro de literatura. Os professores, mal preparados, preparam mal. Professores de
literatura que se declararam não leitores estão formando pessoas incapazes de se expressar por
escrito, conforme o demostrado. Enquanto todo o funcionamento escolar está voltado para o
cumprimento das cobranças internas e externos que expusemos anteriormente, a única função
real e efetiva da escola parece ter ficado em segundo plano: ensinar.
Cada vez mais parece que a escola vem descumprindo seu papel primordial. E com a
literatura não é diferente. Nem mesmo o status de disciplina lhe é conferido.
Não estamos, contudo, apontando que em Portugal tudo está dentro dos ditames e do
esperado, mas ao menos os alunos de literatura conseguem se expressar por escrito de uma
maneira aceitável.
Não podemos esquecer que os mesmos professores que formam alunos incapazes de
se expressar por escrito, também são pessoas com muita dificuldade na escrita.
Portanto, se temos alunos que não leem, temos professores que também não leem.
Diante de professores não leitores, seria inútil esperar que estes formassem alunos leitores
fluentes e competentes, portanto, a responsabilidade pelo total desconhecimento de elementos
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básicos da literatura está nas mãos dos alunos, com sua escrita e análise deficitárias, ou dos
professores que também são limitados no sentido mais amplo da palavra.
Cabe-nos entender que, nesta relação, todos perdem: professores, incapazes de formar
bons leitores; alunos, pouco preparados; e a literatura, posta na estante à espera de que alguém
possa resgata-la.

3.5. Relacionando as realidades: aproximações e distanciamentos

Como buscamos demonstrar ao longo deste trabalho, embora Brasil e Portugal
comunguem da mesma língua e tenham uma história próxima, possuem claras divergências
quando os sistemas de ensino de ambos são comparados, em especial no que se refere ao
ensino de literatura, mesmo que estudem os mesmos textos e autores.
A primeira grande diferença que nos chama atenção é o fato de que em Portugal o
estudo literário é direcionado somente para quem o escolhe, como observado por Todorov
(2012), enquanto, o estudo literário no Brasil é imposto a todos os alunos que cursam o ensino
médio, ainda que de forma pouco clara. Reiteramos, no entanto, que o que é imposto no brasil
é o estudo literário dentro de outra disciplina e não a literatura quanto objeto de estudo
independente.
Não seria exagero defender que em uma realidade onde as pessoas optam pelo estudo
da literatura, como em Portugal, os resultados são muito superiores aos ambientes nos quais o
estudo da literatura é imposto. Reitera-se, que a análise dos questionários sugere a mesma
hipótese.
Entretanto, não podemos deixar de mencionar um agravante da realidade portuguesa:
o país está subordinado às orientações da Comunidade Europeia, assim como explicamos no
item 2.1.2 desta tese. Este fato não pode ser ignorado, pois Portugal precisa apresentar
resultados esperados pelo bloco político, abrindo mão de sua autonomia.
Por outro lado, o Brasil, um país continental de proporções gigantescas, passa por
sérias dificuldades para estruturar e garantir o acesso e a permanência dos alunos, fato que em
Portugal já não é mais uma grande preocupação.
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Outro fato muito interessante que separa as duas realidades reside na questão da
“terminalidade” ou “continuidade” dos estudos nesta etapa. Em Portugal, parecem mais claros
os caminhos que os alunos poderão seguir. Eles podem participar de um curso que trará uma
formação básica na área escolhida, podendo ou não continuar seus estudos em outro nível.
A finalidade do ensino secundário português, por estar bem definida, pode assegurar
maior clareza nos caminhos a serem seguidos por todos os envolvidos no processo educativo.

“Situado entre o ensino básico e o nível superior e estando este a ser cada
vez mais procurado, o nível secundário cumpre efectivamente funções
diversificadas e missões sociais que tanto asseguram a continuidade de
estudos como preparam para o ingresso na vida activa, oscilando sempre, e
sempre em desequilíbrio, entre uma lógica de unificação e uma lógica de
diversificação”. (CNE, 1998, p. 5-6)

O caráter propedêutico, que tanto incomoda o EM brasileiro, em Portugal não é visto
como um problema, mas sim como mais uma possibilidade, já que o ES habilita tanto para
uma formação específica de nível básico, quanto prepara para a continuidade dos estudos em
nível superior.
No entanto, nota-se, em Portugal, uma preocupação em se repensar e reavaliar o
currículo do ES, o que já sinaliza, ao menos, uma intenção de o ajustar às novas realidades,
em conformidade com os documentos analisados e aqui expostos. A autonomia concedida às
escolas também contribui para que as propostas de cursos estejam em consonância com as
necessidades de cada região e escola.
Enquanto Portugal vem direcionando a sua atenção às especificidades de cada região e
comunidade educativa, o Brasil vem buscando uma hegemonia, desconsiderando as
necessidades de cada região. Dizemos isso com base nas avaliações oficiais do estado
brasileiro, que são as mesmas em todo o território nacional. Neste sentido, Brasil e Portugal se
distanciam e apontam suas atenções para horizontes absolutamente divergentes. Enquanto
este busca massificar o ensino, aquele busca entender as peculiaridades regionais.
Sublinhamos que todas as mudanças feitas em Portugal, e foram muitas tentativas,
restringem-se ao plano estrutural de ensino e não ao conteúdo a ser ensinado. Trata-se de
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rever a nova estrutura das disciplinas e a quem as ensinar, uma redistribuição de saberes pelos
cursos existentes.
Enquanto em Portugal, o Ministério da Educação se faz presente em praticamente todo
o processo de ensino de literatura, chegando a decidir os livros que devem ser analisados, com
um extenso e rigoroso plano de ensino, no Brasil, a literatura fica por conta do livro didático e
dos vestibulares, que passaram a decidir o que deve ser ensinado em literatura.
No Brasil, parece que interesses alhures passaram a determinar os rumos da literatura.
Se não o conteúdo específico, ao menos os títulos a serem estudados na sala de aula. Caso
esteja no livro didático o conteúdo será trabalhado, caso contrário, será esquecido. Fazemos
essa afirmação com base nas inconsistentes orientações oficiais, que possibilitam múltiplas
ações na questionável formação docente e no forte poder exercido pela instituição escolar
para o cumprimento de todo o livro didático, conferindo especial importância ao vestibular,
presente na realidade escolar. Os conteúdos de literatura no Brasil parecem servir a interesses
mercadológicos, como Falcão nos aponta:

“Compreende-se o interesse das multinacionais pelo mercado brasileiro de
livros didáticos: o programa do governo federal de compras de livros
didáticos é o maior do mundo. Maior filão do mercado editorial, segundo
informações do MEC, 75% das vendas de livros didáticos ao governo são
disputadas por apenas quatro empresas (Moderna, FTD, Ática e Saraiva),
que dividiram entre si três quartos, ou R$ 559,8 milhões dos R$ 746,4
milhões gastos pelo Ministério da Educação com material didático fornecido
aos municípios em 2008. Esse valor é 43% superior aos R$ 523 milhões
despendidos em 2007, o que sugere que, além de o País contar com o maior
programa de compras de livros didáticos, esse segmento do mercado
editorial brasileiro é também o que mais cresce no mundo”. (FALCÃO,
2016)28

Não estamos sugerindo que esses interesses não se manifestam em Portugal, mas ao
menos quem decide os títulos a serem estudados em sala de aula naquele país é o Ministério
da Educação. No Brasil, ocorre o inverso: primeiro uma grande Universidade lança a lista de
“leituras obrigatórias” e, em torno dela, os materiais são estabelecidos no âmbito escolar.
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Prova disso é o fato de que, quando as Universidades mudam suas listas, os livros didáticos
anteriores passam a ser concebidos como desatualizados. Reiteramos, assim, a nossa
indagação: a quem serve a literatura?
Embora ter a delimitação clara do trabalho pedagógico e todos os títulos previamente
determinados por instâncias superiores também não assegure uma real formação do gosto pelo
literário, pode assegurar, como demostramos nas análises dos resultados portugueses, uma
apropriação conceitual mais sólida.
Acreditamos que o aluno português de literatura tem seus horizontes delimitados pelos
planos de ensino aprendidos na escola, absolutamente canônicos, e com os conteúdos já
consagrados, o que não é indesejável. Questionamos, no entanto, o espaço para o novo, para a
renovação e para as descobertas.
Se no Brasil o ensino de literatura parece servir a interesses outros que não a própria
literatura, em Portugal também parece não servir à própria literatura, e sim ao seu cânone.
Ao aluno português não é conferido o direito de alargar suas possibilidades de
trabalho com leituras que não figurem no cânone. Assim questionamos em que medida a
escola portuguesa forma o leitor e, consequentemente, o gosto pela leitura literária ou
simplesmente transfere conhecimento e conceitos historicamente aceitos pela comunidade
acadêmica. Essa transferência de conhecimento aproxima ainda mais a escola portuguesa da
escola tradicional, como aventamos oportunamente.
Essa transferência de conhecimento pode ser percebida no Exame Nacional, que se
trata de uma avaliação absolutamente clara e previsível, sempre composta pelo mesmo
número de questões e sempre no mesmo estilo. As regras são claras e amplamente acessíveis
aos alunos, que são preparados para responder a tal exame desde a 10ª classe. Mesmo com
uma estrutura muito bem pensada, um olhar mais atencioso pode perceber que todo um
envolvimento e uma disposição estejam indo ao encontro da transferência básica de conceitos.
Na contramão, no Brasil, nem o lugar a ser ocupado pelo ensino de literatura é claro.
No entanto, o que poderia ser o vilão passa a ser, justamente, o resgate. Não há delimitações e
exigências que façam professores optarem por um ou outro caminho. Portanto, os professores
brasileiros são livres para desenhar as possibilidades a serem seguidas na busca de
transformar seus alunos em leitores competentes.
Atacamos as listas de “leitura obrigatória” das Universidades. No entanto, os exames
oficiais, nomeadamente o ENEM, que também serve como instrumento de acesso ao ensino
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superior, vem com uma proposta diferenciada, especialmente no trato da literatura,
aproximando-a muito mais da interpretação textual do que dos estudos literários em si. Mais
uma vez, as ideias de Todorov (2012) parecem fazer sentido na análise desse exame.
Não podemos deixar de mencionar a especial atenção dada pelo ENEM aos textos
mais recentes, pós semana de Arte Moderna, em detrimento da tradição. Por tradição, também
mencionamos a pouca atenção dada à literatura portuguesa, desde suas origens até a
contemporaneidade. Praticamente, o que se estuda durante os dois primeiros anos do EM não
tem força nos exames oficiais.
Ao contrário de Portugal, que se propõe formar um especialista de nível básico em
língua e literatura portuguesa, no Brasil não queremos formar um pocket teacher, mas sim
alguém com alguma familiaridade com o texto literário.
Anteriormente dissemos que o livro didático pode ser um maleficio para a aula,
especialmente à aula de literatura, pois é ele que muitas vezes determina por onde o professor
deva passar. No entanto, com os professores atuantes, dada a sua formação questionável,
acreditamos ser esse um mal necessário, pois ao contrário de Portugal, onde a formação
docente atende as exigências mínimas de um ensino de qualidade, no Brasil a mesma
formação dá mostras de estar muito aquém do esperado. Assim, se em Portugal o livro age
como uma ferramenta de apoio a serviço da aula, no Brasil ele é a aula em si.
Especialmente no Brasil, onde uma corrente parece querer unir os estudos de produção
de texto, gramática e literatura em torno de um eixo chamado língua portuguesa, os domínios
de cada saber estão se misturando de tal sorte a não saber diferenciá-los, e os resultados não
são satisfatórios. Já em Portugal, que tem os domínios de cada saber respeitados e distintos,
os resultados dão mostras de serem mais satisfatórios.
Temos, então, dois sistemas de ensino com aspectos positivos e negativos em seu
cerne. Se em Portugal temos orientações muito claras e acessíveis, professores bem
preparados e objetivos a serem alcançados na formação dos alunos, o mesmo sistema não
possibilita uma ampliação de horizontes. Para o ensino português não há literatura fora do
cânone, conforme demostramos ao longo da presente discussão. Não é conferido o direito de
alavancar novas possibilidades com um ensino preso à tradição, e o velho jogo de certo e
errado se faz presente, determinando o que pode do que não é aceito.
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Já no Brasil, dada a ineficiência dos dispositivos legais, o professor tem todo o
respaldo legal para inovar, ampliar os horizontes e demostrar aos alunos que há um universo
literário possível que, pelas mais diversas razões, ainda não figura no cânone.
Caso o professor brasileiro consiga se soltar das amarras (precária formação,
burocracia, cobranças internas e externas), nada o impede de alçar voos grandiosos com seus
alunos. Possivelmente, a literatura não avance mais no Brasil, por conta de total
desconhecimento, por parte dos professores, das múltiplas possibilidades de atuação e
intervenção que está em suas mãos. Esta talvez seja uma responsabilidade que o professor não
suporte, a de realocar o significado do estudo de literatura no EM brasileiro.
Enquanto o professor português apenas cumpre o que lhe é confiado, e com maestria,
ao professor brasileiro é conferido o direito amplo e total de decidir por onde caminhar. É o
próprio professor que traça os rumos por onde irá conduzir sua aula, para o bem e para o mal.
Chegamos a um paradoxo: se por um lado seja útil ter objetivos claros e bem
delimitados, por outro, abre-se pouco espaço para a presença criativa e inovadora do
professor. Por mais que Portugal respeite, ou busque respeitar, as singularidades, as decisões
partem verticalmente de cima para baixo. Claro que esse sistema apresenta resultados
promissores, como demonstramos. No entanto, desrespeita um princípio da autonomia plena
do professor, já que a ele não é conferida uma voz ativa nas decisões.
Já no Brasil, ocorre exatamente o inverso. Ao professor cabe todas as decisões a serem
tomadas, mas está exposto a todos os problemas apontados na presente análise. Em outras
palavras, ele faz o que é possível fazer dentro das condições às quais é submetido.
Portanto, se em Portugal temos professores bem preparados e orientados, no Brasil
temos professores despreparados e mal orientados, embora estes estejam inseridos em um
sistema educacional que abre espaço para inovações. Todo o peso e o valor da literatura recai
nas costas de um ator que, cada vez mais, dá provas de sua valentia e seu esgotamento: o
professor brasileiro.
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Considerações finais

Se era pressuposto desta pesquisa que o trato da literatura como disciplina escolar
estava em crise, nas considerações finais passa a ser posto. Buscamos, ao longo do caminho
trilhado, demonstrar o não lugar que o ensino de literatura exerce na contemporaneidade, ao
menos no âmbito escolar.
Aqui reiteramos repetidas vezes que se trata de uma abordagem fundamentalmente
voltada para colégios, por concordarmos com Lajolo (2012), segundo o qual é na escola que
se dá, via de regra, o primeiro (às vezes o único) contato com a literatura.
Buscando reforçar nossas referências, elegemos Portugal como comparação e
perseguimos todas as variações quantas foram possíveis no universo escolar. Um ano de
pesquisas, vivência na realidade escolar portuguesa e observações foram realizadas durante os
anos letivos de 2014 e 2015, visando reforçar nossas considerações.
Acreditamos que boa parte da origem do problema que expusemos ao longo dos
capítulos está calcada na indefinição e na falta de clareza dos objetivos do ensino de literatura
no Brasil. Há um completo desencontro de informações e expectativas em todos os níveis e
direções, a começar pelo próprio Ensino Médio. Se falta clareza nas escolhas do segmento,
também falta objetivo nos propósitos da base curricular. Aqui nos referimos a objetivos claros
e determinados e não aos objetivos existentes nos documentos oficiais, que de tão amplos e
abrangentes pouco esclarecem.
Se nem o segmento educacional está bem delimitado, seria ingênuo esperar que as
partes que o compõem, nomeadamente as disciplinas, estariam delimitadas e organizadas,
especificamente em nosso centro de interesse, o ensino de literatura. Este ora figura dentro
dos estudos da língua, ora figura deslocado e sem função.
Os documentos oficiais do estado brasileiro acerca do ensino de literatura não
apresentam conteúdo substancial para se elaborar um programa de aulas coerente, ou de tão
amplos possibilitam elaborações infinitas. Ou seja, de acordo com os documentos oficiais,
desde que respeitado o conceito de trabalho por competências e habilidades, o universo de
atuação do professor de literatura é livre. Contudo, não acreditamos que isso seja mal. Pelo
contrário, poderia significar liberdade de atuação e escolhas, o que sem dúvida seria muito
interessante. Todavia, não foi isso o constatado por este estudo. .
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Ainda com base nos referidos documentos, o ensino de literatura aparece sempre a
serviço ilustrativo de outros domínios. O mais recorrente é o dos estudos linguísticos. A
literatura sempre é solicitada para dar vida a conceitos alheios ao seu existir.
Não pudemos constatar que a literatura exerce uma função específica dentro das
orientações oficiais. Tampouco nos manuais didáticos, a literatura, via de regra, aparece
sempre no conjunto da obra denominada “aula de português”. E aqui, conforme
mencionamos, entendemos literatura e estudos da linguagem como domínios diferentes.
Os próprios exames oficiais no Brasil parecem corroborar para uma confusão de
limites e fronteiras entre os estudos da literatura e a interpretação de texto. Basta analisar as
questões atribuídas à literatura e presentes no ENEM. O próprio Ministério reconhece que
ignorou a literatura como saber autônomo:

“As orientações que seguem têm sua justificativa no fato de que os PCN do
ensino médio, ao incorporarem no estudo da linguagem os conteúdos de
Literatura, passaram ao largo dos debates que o ensino de tal disciplina vem
suscitando, além de negar a ela a autonomia e a especificidade que lhe são
devidas”. (MEC, 2006, p. 49)

A tentativa de resgatar os valores e a presença da literatura no contexto brasileiro foi
nobre, porém, ineficiente. A literatura ainda, e cada vez mais, ocupa um espaço secundário na
aula de português. E se esse espaço secundário tem origem nas brechas das orientações
oficiais, como acreditamos e demostramos aqui, seus efeitos vão se fazendo presentes em
todo o contexto escolar.
Os próprios documentos oficiais são contraditórios. Ora afirmam que os alunos
escolhem mal e que precisam de um responsável que faça a seleção de obras, ora dizem que
os alunos escolhem melhor quando exercem sua autonomia.
Afinal, os alunos escolhem mal ou não? E por quais razões a escola escolhe mal? O
Ministério da Educação chega a usar um conceito de “escolhas anárquicas” quando o próprio
aluno decide o que ler29. Mais uma vez a falta de objetivos entra em cena. Questionamos qual
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será o papel da aula de literatura no EM brasileiro. Será o de formar leitores e ensiná-los a
conhecer a tradição para, daí, escolherem o que ler? Ou servir ao cânone literário?
Pela falta de clareza amplamente denunciada aqui, parece que quem decide por onde
corre a aula de literatura no Brasil são os livros didáticos e os vestibulares, como também
demonstramos aqui. Caso um autor seja abordado pelo livro didático, sustentado pelo poder
das grandes editoras, ou figure na lista de leituras obrigatórias dos grandes vestibulares,
certamente ele será estudado. Caso contrário, será esquecido. Parece-nos muito delicado
deixar dois agentes absolutamente estrangeiros à literatura decidirem por onde ela irá
caminhar.
Mostramos aqui nosso desafeto com o livro didático de literatura por já considerarmos
desnecessário um livro para falar de outro livro. Recortes, excertos, datas e personagens
principais não dão conta da fruição que o próprio texto literário traz. Consideramos, ainda,
que o próprio livro didático corrobora para a não leitura do texto original.
O próprio Ministério da Educação reconhece no livro didático uma ferramenta para
sanar problemas de formação dos professores. Não acreditamos, no entanto, que um problema
deva ser resolvido com outro. Professores mal preparados somados os resumos e todas as
facilidades promovidas pelo manual didático não podem resultar em algo proveitoso, como
vimos.
Nem mesmo o professor sabe o verdadeiro significado do ensino de literatura para o
Ensino Médio, de acordo com os indícios de seu mal preparo fornecidos por nossa amostra.
Diante de tantos desencontros, voltamos nossas atenções ao cenário português.
Se no Brasil temos um desencontro generalizado de expectativas, no cenário português
isso não ocorre. O próprio Ensino Secundário, com suas características propedêutica ou de
formação de nível básico, não é um problema, e sim mais uma possibilidade.
Em Portugal, o ensino de literatura parece estar em consonância com o que pensa
Todorov (2012), que afirma que o que é para todos é a literatura, e não seu ensino e estudo.
Há um curso de nível básico que trata exclusivamente de língua e literatura de expressão em
língua portuguesa, ou seja, somente os alunos que optarem por essa modalidade estudarão
literatura de forma mais específica. Aos demais, a leitura do texto literário se aproxima de
uma leitura e interpretação de texto, deixando de lado os conceitos e toda a caracterização do
estudo literário.
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O governo português vem demostrando alguns esforços para assegurar um ensino de
qualidade, em consonância com as novas e múltiplas realidades, especialmente dadas as
exigências da Comunidade Europeia.
Se no Brasil faltam orientações, em Portugal abundam. Os professores de literatura
não podem escolher por onde querem conduzir suas aulas, pois todo o conteúdo, incluindo os
autores a serem estudados, é decidido pelo governo, cabendo, em alguns casos, ao professor
escolher entre duas possibilidades já pré-definidas, e raramente o docente poderá trazer
autores e textos de sua preferência.
Aqui demostramos que a formação do professor brasileiro e do professor português
são muito distantes. Se pela amostra que recolhemos no Brasil temos professores com má
formação, mal preparados e pouco conhecedores da sua própria disciplina, em Portugal,
temos uma amostra diferente, que aponta para um professor bem formado, conhecedor de sua
disciplina, leitor, assinante de revistas e jornais, portanto, atualizado e falante de outros
idiomas. No entanto, esse professor, com toda essa qualidade, não pode criar e inovar, ficando
preso as decisões superiores, o que nos parece algo paradoxal na comparação entre os dois
países.
O professor brasileiro, com toda a sua carência de formação, seria quem precisaria de
orientações e de suporte para a sua atuação, enquanto o professor português, com todo esse
leque de possibilidades, deveria ter sua voz impressa a aulas e sua marca colocada.
Como não poderia deixar de ser, na análise dos resultados obtidos pelos alunos o
óbvio se confirmou: professores bem preparados formam alunos igualmente bem preparados,
enquanto professores mal preparados formam alunos iguais a eles.
É curioso observar que os alunos brasileiros escrevem tão mal quanto seus
professores. Temos no Brasil professores de literatura que se declaram não leitores e,
portanto, seria temerário acreditar que esses professores pudessem formar alunos fluentes no
mundo das letras. Mais uma vez, a citação de Lajolo se faz pertinente:

“Numa última perspectiva, o desencontro literatura-jovens que explode na
escola parece mero sintoma de um desencontro maior, que nós – professores
– também vivemos. Os alunos não leem, nem nós; os alunos escrevem mal e
nós também. Mas, ao contrário de nós, os alunos não estão investidos de
nada. E o bocejo que oferecem `a nossa explicação sobre realismo fantástico
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de Incidente em Antares […] é incômodo e subversivo porque sinaliza
nossos impasses”. (LAJOLO, 2006, p. 16).

Alunos e professores escrevem mal, alunos e professores não leem. Estamos diante de
uma situação muito delicada. Se os responsáveis por formar e estimular o hábito e o gosto
pela leitura não são leitores, como hão de formar leitores fluentes ou alunos capazes de se
expressar por escrito? Tencionávamos apresentar o não lugar que a literatura vem ocupando
nas salas de aula no Brasil e acabamos nos deparando com algo bem mais inquietador. A
origem deste não lugar, fomentada pelas imprecisões nas orientações oficiais, acha morada na
baixa qualidade docente disponível.
Não queremos deixar a impressão de que em Portugal a literatura está a salvo e
gozando de notório prestígio. No entanto, com professores qualificados, com diretrizes claras
e objetivos bem definidos o país estrangeiro se difere do brasileiro, que possui professores
mal preparados, diretrizes confusas e objetivos amplos. Não é possível defender que o ensino
brasileiro sabe tratar a literatura como disciplina escolar.
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