
           PROJETO DE PESQUISA              

 

UM ESTUDO SOBRE NOVAS FORMAS DE ABORDAGEM DO 

OBJETO LITERÁRIO NA ESCOLA PARA MELHOR CAPACITAÇÃO 

DO LICENCIANDO EM LETRAS  

 

PROPOSITORA: PROF. DRA. ANDRÉA PORTOLOMEOS 

 

Projeto de Pesquisa de Iniciação 

Científica apresentado à Pró-Reitoria de 

Pesquisa da Universidade Federal de 

Lavras, em atendimento ao Edital PRG. n. 

22/ 2013, para submissão no Programa de 

Bolsa Institucional de ensino e 

aprendizagem – submodalidade pesquisa 

/ licenciaturas do turno noturno – PIB LIC 

 

 

Finalidade: Identificar razões para o fato 

de os alunos egressos da educação básica, 

licenciandos em Letras, não reconhecerem 

a especificidade e a importância da 

literatura e não possuírem uma formação 

literária mais ampla, fato que os impede 

de usufruírem desse patrimônio cultural e 

de democratizá-los, futuramente, em suas 

práticas escolares e educacionais. 

 

 

                                    Universidade Federal de Lavras – UFLA 

     Maio/ 2013 

 
 
 



1- Apresentação e descrição do problema 

     

A presente pesquisa consiste em contribuir para a formação de professores de 

literatura dos ensinos fundamental e médio.  Nesse sentido, busca-se encontrar soluções 

para os graves problemas - em especial, no que concerne à área de literatura -, 

responsáveis pela formação insuficiente dos alunos egressos da educação básica e 

inscritos na licenciatura em Letras. É notório que existe uma lacuna no ensino/ 

aprendizagem dos conteúdos de literatura, uma vez que, em geral, o trabalho com o 

texto literário em sala de aula, nos ensinos fundamental e médio, é muito limitado.  

Tal lacuna pôde ser observada pela propositora deste projeto quando de sua 

participação, no período de um ano, no Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à 

Docência (PIBID), supervisionando um grupo de graduandos de Letras da UFLA que 

acompanhava as atividades de escolares de literatura dos alunos na Escola Estadual 

Dora Matarazzo, em Lavras. Deve-se ressaltar também que, neste período de um ano, a 

propositora teve contato com todas as professoras integrantes do projeto, atuantes na 

rede pública estadual e municipal.  

Desde então, a propositora tem notado que uma das grandes dificuldades no ensino 

de literatura é o trabalho com o texto literário em sala de aula. Em geral, isso acontece 

tanto pelo fato de os professores do ensino básico possuírem pouco tempo destinado à 

disciplina, quanto pelo fato de não possuírem formação adequada para introduzir o texto 

literário nas práticas de sala de aula com os alunos. A ideia deste projeto nasce então de 

uma necessidade dos próprios professores da educação básica e de seu desdobramento 

na licenciatura em Letras. 

Sabe-se que um ensino de literatura insuficiente implica sérios problemas na 

formação dos alunos enquanto cidadãos críticos e reflexivos. Ora, a literatura guarda 

como uma de suas características fundamentais a desestabilização de nossos costumes e 

valores arraigados, de nossas tradições que condicionam nossa percepção de mundo, da 

vida e de nós mesmos, inclusive. Por meio dela, abre-se a possibilidade do 

questionamento de práticas automatizadas do cotidiano que, não raro, são contrárias à 

democracia e que retiram do indivíduo a consciência cidadã. Isso se dá, por exemplo, a 

partir do momento em que o leitor se aproxima dos narradores e personagens cujos 



posicionamentos são diferentes dos nossos. Essas diversas posições permitem uma 

“desnaturalização” do ponto de vista do leitor, ou seja, ele passa a perceber que sua 

perspectiva está condicionada pela sua própria experiência de mundo e, assim, torna-se 

menos rígido em relação a ela e mais tolerante em relação aos outros. Sendo assim, a 

limitação desse tipo de conhecimento acarreta restrição nas oportunidades de 

desenvolvimento individual e social. 

Além disso, é importante salientar o alto valor atribuído, na sociedade atual, não 

só ao conhecimento prático, mas também ao conhecimento estético. Diante disso, a 

literatura se apresenta como espaço privilegiado para a aquisição deste conhecimento, 

uma vez que por sua própria definição se revela como um dos objetos estéticos mais 

sofisticados. Em verdade, a literatura tem pretensões permanência menos fugazes e 

efêmeras se comparada à maioria dos objetos que são consumidos atualmente e que se 

declaram estéticos. Ora, se a escola negligencia o trabalho com a literatura, 

consequentemente, estará deixando de lado parte indispensável da formação do aluno, 

uma vez que não lhe dará condições de distinguir e perceber o valor dos diferentes 

produtos culturais em circulação na sociedade.  Ao negligenciar isso, a escola entrega à 

sociedade um indivíduo suscetível aos discursos consumistas.   

Outro ponto importante diz respeito ao fato de a literatura ser uma das formas 

pelas quais uma sociedade se expressa. Com efeito, embora seja verdade que a maioria 

das obras seja um produto individual, isso não significa que se resuma às idiossincrasias 

do autor. Ao criar sua obra, o autor atualiza valores da sociedade em que vive. Neste 

sentido, a literatura é um registro das formas de pensar e de atuar das sociedades em que 

aparecem. Ainda sob este aspecto, a literatura se destaca como verdadeiro patrimônio da 

humanidade, pois cada obra apresenta em certa medida os modos de existir das 

diferentes sociedades humanas de todos os tempos. Um ensino de literatura em cuja 

prática pedagógica não está inserido o texto literário em si descuida de uma formação 

humana voltada para a compreensão do outro, do diferente e do distante, tão importante 

para a vida democrática conforme as aspirações atuais.  

Problemas mais facilmente percebidos vêm somar-se aos que já foram 

mencionados. Entre eles, cabe citar que as dificuldades de leitura e compreensão desse 

gênero, observadas pela propositora em suas aulas de graduação no curso de Letras da 

UFLA, acarretam problemas para a própria formação superior dos alunos egressos. Vale 



ressaltar, neste caso, que, além do preparo para a vida laboral, a educação básica tem 

caráter propedêutico para o ingresso no ensino superior. Os alunos saídos da educação 

básica chegam à universidade sem conseguir discernir a especificidade do objeto 

literário, o que compromete tanto a continuidade de seus estudos na área quanto a 

qualidade sua formação docente. Cria-se, ao que parece, um ciclo vicioso: o aluno de 

Letras que não tem uma boa formação literária prévia ao seu ingresso na universidade 

tende a ser um profissional incapaz de dar esta formação a seus alunos. 

 

2- Objetivo geral: 

 

Identificar razões para o fato de os alunos egressos da educação básica, licenciandos em 

Letras, não reconhecerem a especificidade e a importância da literatura e não possuírem 

uma formação literária mais ampla, fato que impede-os de usufruírem desse patrimônio 

cultural e de democratizá-los, futuramente, em suas práticas escolares e educacionais. 

           Objetivos específicos: 

1. Difundir conhecimentos acadêmicos da área de língua portuguesa para integrantes da 

rede pública de Lavras para que os docentes possam refletir sobre os meios de inserir os 

conteúdos de literatura em suas práticas.  

2. Realizar oficinas, seminários e demais eventos para a socialização dos estudos 

realizados, a partir de uma reflexão mais direta com o licenciando bolsista. 

3. Entender a relação entre a prática e as teorias que envolvem o ensino da literatura na 

educação básica; 

4. Gerar bibliografia que contribua para orientar as práticas pedagógicas do ensino de 

literatura. 

5. Contribuir para a melhoria das práticas de ensino de literatura e para o sucesso escolar 

efetivo dos licenciandos em Letras. 

6. Analisar propostas curriculares (PCNs e CBC de literatura) para a área de literatura, a 

fim de avaliar o quanto tais propostas incentivam a formação literária do aluno da 

educação básica. Uma vez que estes são os documentos que regem o ensino de literatura 



no estado de Minas Gerais, sua leitura, além de obrigatória, pode orientar a pesquisa no 

sentido indicar as teorias que são postas em prática nas salas de aula.  

 

3. Justificativa 

A Universidade Federal de Lavras possui, por muitos anos, uma forte tradição no 

campo dos estudos agrários. Essa tradição tem recebido destaque pela implantação de 

novas tecnologias para o avanço em diversos campos da sociedade. Com a abertura de 

novos cursos na Instituição, a busca pela qualidade do ensino, da pesquisa e da extensão 

tem-se estendido para outras áreas, que também assumem o compromisso institucional 

de garantir a excelência das atividades desenvolvidas pela Universidade. Assim sendo, a 

área de Letras tem buscado essa excelência por meio da proposição de diferentes 

projetos. 

No âmbito da Literatura, as possibilidades de apresentação de propostas nesse 

sentido são igualmente amplas e, ao mesmo tempo, limitadas. O aparente paradoxo 

deve-se ao fato da falta de profissionais - na Universidade - com especialidade na área. 

Tal dificuldade tende a reforçar o problema da carência na formação do licenciando em 

Letras no que diz respeito à área de literatura. Embora a literatura seja patrimônio 

cultural de alto valor para a formação do indivíduo cidadão, crítico e reflexivo, ela tem 

sido conteúdo curricular negligenciado dede a formação da básica. Basta reparar que os 

alunos egressos da educação básica, sobretudo para este projeto, os licenciandos em 

Letras desconhecem, discriminam e desvalorizam o objeto literário.  

Cabe ressaltar o esforço da proponente para conseguir um resultado significativo 

na formação de literatura dos discentes, diante dos problemas oriundos da educação 

básica. Nesse sentido, fundou-se, em março de 2011, o Grupo de estudos literatura e 

outras linguagens, na UFLA, integrado por professores e alunos voluntários. O grupo 

possui caráter de extensão, todavia não possui meios de intervenção nas escolas para 

verificação e estudo dos problemas ali originários, concernentes aos estudos literários. 

Some-se a isso, o fato de a propositora deste projeto estar à frente de outro projeto 

financiado pela FAPEMIG, “Investigações sobre lacunas na formação literária do 

estudante da educação básica e sobre a formação de professores de literatura”, cujo 

principal objetivo é a intervenção em escolas públicas de Lavras, através de um 



graduando e de um professor da rede básica bolsistas, para capacitação de professores 

de português, sobretudo no que tange ao ensino de literatura. Com a proposição deste 

projeto, espera-se ainda possibilitar meios de fortalecimento e ampliação dos estudos já 

iniciados, levando seus resultados e contribuições para um segmento maior da 

comunidade.  

 Um ensino precário de literatura acarreta problemas graves na formação dos 

alunos enquanto cidadãos críticos e reflexivos. O contato com o texto literário 

possibilita a desestabilização de nossos costumes arraigados, de nossas tradições que 

condicionam nossa percepção de mundo, das coisas e até de nós mesmos; o 

desenvolvimento dos nossos conhecimentos e percepção estética; e o conhecimento de 

outras manifestações sociais, muitas vezes distantes da nossa época. Espera-se com este 

projeto incentivar a prática ampla da democracia e de seus mais altos valores, 

promovendo possibilidade de reflexão para os professores, os alunos e a comunidade a 

fim de atuarem positivamente na sociedade.  

Espera-se com este trabalho promover meios para a melhoria da qualidade do 

ensino não só de Lavras, mas também do Estado de Minas. Com efeito, isso é uma 

possibilidade bastante alcançável, tendo em vista que entre seus objetivos está a geração 

de reflexão sobre as práticas pedagógicas. Além disso, deve-se ressaltar a possibilidade 

de se criarem condições efetivas para a discussão das práticas e dos conceitos que se 

estão presentes na sala de aula, uma vez que serão criadas oportunidades para o debate 

entre a universidade e a sociedade. Sendo assim, o projeto se dedica a cumprir as 

diretrizes de integração entre ensino, pesquisa e extensão requeridas pelo MEC.  

 

 

4-Metodologia de trabalho 

Tendo vista o papel difusor de conhecimento exercido pelo professor, este 

projeto atuará no âmbito da formação continuada de professores, das seguintes 

maneiras: 1) orientar o aluno bolsista num estudo mais amplo sobre o objeto literário e 

sobre como trabalhá-lo em sala de aula, discutindo textos teóricos diversos; 2) criar 

condições, por meio de palestras, seminários ou oficinas, voltadas para os profissionais 

de educação, para divulgar os conhecimentos adquiridos durante a vigência do projeto; 



3) criar condições para a integração dos professores da educação básica da rede pública 

com os professores do Curso de Letras da UFLA, dando aos profissionais dos ensinos 

fundamental e médio oportunidade de integrar um espaço que, normalmente, não é 

frequentado por eles; 4) discutir com os professores as novas maneiras de criação 

artístico-culturais, construídas a partir dos recursos tecnológicos e midiáticos, como a 

hiperficção e a hiperpoesia, que podem funcionar como estratégia inicial de 

aproximação do aluno de educação básica do objeto literário. 

Vale ressaltar que, no que tange ao objetivo geral deste projeto, pretende-se dar 

continuidade e apoiar o “Grupo de estudos literatura e outras linguagens”, sob 

orientação da proponente desta pesquisa, na medida em que se propõem debates 

teóricos entre professores e alunos acerca da especificidade do objeto literário em suas 

diferentes acepções de prosa e poesia. Assim, como já dito, o projeto aqui proposto 

fortalece igualmente o já referido projeto financiado pela FAPEMIG. O Grupo de 

estudos fomenta reuniões semanais nas quais são discutidos os textos teóricos que 

convergem tanto para este projeto quanto para o projeto da FAPEMIG. As reuniões 

semanais são uma prática metodológica do Grupo que, deve-se ressaltar, vem 

apresentando excelentes resultados em termos de pesquisa e extensão, na medida em 

que conta também com a participação de professores da rede pública de Lavras. 

Com base nos objetivos e na metodologia apresentada, pretende-se através deste 

projeto apoiado pela UFLA: 1) estender os conhecimentos adquiridos pelo bolsista aos 

seus colegas no âmbito da licenciatura; 2) construir um lastro de conhecimento 

necessário para melhorar a realidade da educação básica de Lavras; 2) ampliar os 

conhecimentos e estender seus benefícios a um número maior de pessoas, especialmente 

aquelas que trabalham com a educação; 3) incentivar a formação continuada para 

professores do ensino fundamental e médio, integrando-os às discussões acadêmicas da 

UFLA e de outras universidades; 4) promover o conhecimento nas escolas através de 

promoção de eventos com palestrantes de outras IES e professores da educação básica 

de outras redes de ensino; 5)- analisar o texto dos Parâmetros Curriculares Nacionais e 

dos documentos oficiais, pautados pelas Leis de Diretrizes e Bases da Educação, no que 

diz respeito ao ensino da língua. 

  



Acredita-se ainda ser importante partir da investigação do texto dos Parâmetros 

Curriculares Nacionais e dos documentos oficiais, pautados pelas Leis de Diretrizes e 

Bases da Educação, no que diz respeito ao ensino da língua. É necessário retomar a 

discussão sobre em que medida a junção das disciplinas língua, literatura e redação de 

fato está sendo producente no contexto escolar. No que diz respeito ao ensino da 

literatura, a crítica que respaldou essa junção pautava-se, sobretudo, na perspectiva 

historicista adotada pelo professor que valorizava o conhecimento dos estilos de época, 

em detrimento do contato com o texto literário e do conhecimento sobre sua 

especificidade. Dessa forma, a literatura passa a compor uma área mais ampla do saber, 

denominada Linguagem, Códigos e Tecnologia nos PCNs.  

A nossa hipótese de investigação é a de que, esse novo arranjo não sanou o 

problema anterior, qual seja, o da indeterminação da linguagem literária e de sua 

potencialidade para fomentar o pensamento autônomo e crítico, formular juízos próprios 

de valor, exercitar liberdade de pensamento, discernimento, sentimento e imaginação do 

aluno, para que ele “desenvolva seus talentos e permaneça, tanto quanto possível, dono 

do seu próprio destino.” (Lei de Diretrizes e Bases - LDB). Acredita-se que, neste caso, 

a raiz do problema esteja nos modos de interpretação dados aos conceitos apresentados 

nos PCNs e nos documentos oficiais por aqueles que lidam diretamente com as práticas 

escolares. As entrevistas e questionários a serem feitos junto aos professores da escola 

partícipe e ao professor integrante do projeto poderão fornecer indícios do entendimento 

real daqueles documentos. Ainda no mesmo sentido da hipótese levantada, parece haver 

uma limitação na compreensão do conceito de linguagem literária, que restringe o 

contato com o texto literário e seu entendimento. Parece que as práticas escolares têm 

desconsiderado a capacidade de estranhamento promovida pelo texto literário em 

relação à codificação utilitária do mundo pela linguagem não literária, assim como sua 

capacidade de “desnaturalização” do processo de leitura literal do mundo e da vida.  

  

5. Cronograma de atividades a serem desenvolvidas  

                 2013 

 julho agosto setembro outubro novembro dezembro 

Atividades       X      



Leitura e discussão 

de bibliografia 

específica 

 x x    

Caracterização dos 

problemas e 

socialização desses 

no “Grupo de 

estudos literatura e 

outras linguagens” 

  x x   

Apresentação de 

resultados parciais 

da pesquisa em 

eventos para 

licenciandos e 

professores da rede 

pública. 

    X X 

Apresentação de 

resultados parciais 

da pesquisa em 

publicações e em 

eventos e 

científicos. 

     X 

Elaboração e 

apresentação do 

relatório parcial.  

     X 

 

           2014 

 janeiro fevereiro março abril maio junho 

Atividades       

Aprofundamento 

no estudo dos 

problemas 

apresentados pelos 

licenciandos e 

X X X    



professores através 

de bibliografia 

específica 

Apresentação e 

discussão da 

continuidade da 

pesquisa com 

licenciandos e 

professores da rede 

pública, no espaço 

do “Grupo de 

estudos literatura e 

outras linguagens” 

   X   

Apresentação de 

resultados finais da 

pesquisa em 

publicações e em 

eventos e 

científicos. 

    X X 

Elaboração e 

apresentação do 

relatório final.  

     X 
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