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RESUMO 

 

 

O objetivo deste estudo foi de analisar como se dá a relação entre os recursos da 

multimídia, especialmente o uso do computador em sala de aula na melhoria do ensino 

de Literatura, mediante prática pedagógica dos professores de literatura no CEFET-AL, 

e verificar como o uso desses novos meios tecnológicos contribuirão para a melhoria 

dessa prática pedagógica. Para tanto, utiliza como referencial teórico, principalmente, as 

contribuições de Pierre Lévy – que trabalha com as novas tecnologias e as mudanças no 

mundo contemporâneo, enfatizando a “nova relação com o saber”, concernentemente a 

essas mudanças – além de outros teóricos na área do ensino de Literatura, tais como 

Nelly Novaes Coelho, Marisa Lajolo, Fortini, Afrânio Coutinho, entre outros. O corpus 

foi constituído a partir de questionários escritos, contendo perguntas fechadas e mistas, 

em um total de 79 alunos do 1º, 2º e 3º anos do Ensino Médio do CEFET-AL, bem 

como de uma entrevista gravada com quatro professores de Literatura da Área de 

Linguagens, Códigos e suas Tecnologias desta Instituição. 
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ABSTRACT  
 
 
 
The aim of this paper is to analyze the application of the multimidia resources in the 

classroom, specially the computer as in improvement for the Literature teaching face to 

the pedagogical practice in CEFET-AL, and verify how the use of these new 

technologies means will contribute to the progress of this pedagogical action. For that, it 

uses as theoretical reference mainly the contributions of Pierre Lévy (that studies the 

new technologies and the changes of the world nowadays) emphasizing the “new 

relation with knowledge” due to these changes, besides authors working in Teaching 

and Literature fields, such as Nelly Novaes Coelho, Marisa Lajolo, Fortini, Afrânio 

Coutinho, among others. It is appropriate to point out the importance of Reading when 

doing literature, where both are inseparable and interdependent. The corpus was 

organized base don written questionnaires with closed and mixed questions to a total 0f 

79 students of the three years of the Medium Level (equivalent to High School) of 

CEFET-AL, and also a recorded interview with four teachers of the Language Area of 

this Institution. 

 
 
 
Key-words: Teaching/Learning; Literature; Reading; New Technologies; Multimidia; 

CEFET-AL. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A educação tem sido atingida pelos avanços tecnológicos e se articula para a 

inserção de computadores no ensino. Na atual era da informação e da tecnologia é 

primordial o conhecimento acerca da informática, pois que o computador tornou-se o 

principal representante de toda a difusão tecnológica que vem acontecendo nas últimas 

décadas. Negócios, pesquisas, compras, educação à distância e muitos outros benefícios 

podem ser realizados com apenas um clique, também podendo aproximar pessoas de todas 

as partes do mundo, sua cultura, seus conhecimentos. Diante de tantas benesses, fica quase 

impossível imaginar que possam existir aspectos negativos no uso do computador (em 

especial) em sala de aula ou fora dela, bem como da utilização de outros meios midiáticos 

na conexão ensino-aprendizagem. 

A tecnologia precisa ser adotada e criticada simultaneamente. Talvez a intenção 

em negá-la aconteça exatamente por causa da rapidez em que ela aconteça. Dentro desse 

contexto meio caótico, os valores aparecem e desaparecem rapidamente trazendo, inclusive, 

inúmeros desafios para a reflexão ética. Como conhecer a realidade se não se pode nem 

mesmo observá-la, em virtude de seu constante e rápido movimento? Diante da velocidade 

do que é mostrado, como se pode reagir? Entre o educador e a realidade, a mídia se impõe, 

de forma imperativa. Ela filtra a percepção de tudo. A tecnologia permite a segmentação e a 

reconstrução da realidade numa velocidade maior que a capacidade de se teorizar qualquer 

coisa. Não é possível viver ilhado e imune à tecnologia e a sua influência, principalmente 

sobre a educação. Ela nos afeta desde a alimentação, no trabalho, nos costumes e, 
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obviamente, na aprendizagem. Parafraseando o cantor/compositor da MPB, Gilberto Gil, no 

seu CD “Parabolicamará”, pela BMG-Ariola, São Paulo, pode-se afirmar que o mundo tem 

as dimensões da minha antena parabólica e minha relação com o tempo é caracterizada pela 

velocidade: “pela onda luminosa – leva o tempo de um raio – tempo que levava Rosa – Prá 

aprumá o balaio – Quando sentia que o balaio ia escorregar...” (G. Gil, 1991) 

Trata-se da possibilidade de intercâmbio cultural entre as diversas partes do 

planeta, em fração de segundos. Existe uma constante permuta de informações e de forma 

simultânea. A letra já está defasada, posto que o mundo já cabe na palma da mão e não 

mais nas dimensões de um parabólica. Macluhan (1999) reflete sobre as tecnologias como 

extensão do corpo e da inteligência do homem. Ele mostra como elas estão levando a 

humanidade do mundo linear, aristotélico, tipográfico, mecânico, da primeira Revolução 

Industrial, para o mundo áudio-táctil, tribalizado, cósmico, da Segunda Revolução 

Industrial, a era eletrônica em cujo limiar o homem se encontra agora. 

A respeito dessas mudanças, convém ressaltar o que os professores da 

Universidade Federal da Paraíba – UFPB – Ed. Pôrto Bêzerra e Edna Brennand escreveram 

em seu artigo, via internet, na folha de rosto, quando dissertavam a respeito da biblioteca 

digital como suporte à educação mediada por tecnologias da informação e comunicação: 

Estas mudanças requerem respostas significativas no que se refere à 

escolarização da sociedade, visto que a propagação das tecnologias da 

informação necessita de indivíduos que sejam capazes de, no início, ler, 

interpretar sua realidade, expressar-se adequadamente e, principalmente, 

aprender a aprender. Estas são habilidades adquiridas através da educação 

básica e se constituem como uma condição indispensável à construção da 

cidadania. A superação do analfabetismo através da universalização da 

educação básica é uma das soluções que deveriam ser adotadas pelos 
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governos de países em desenvolvimento no sentido de realizar a inclusão 

social e garantir a qualidade de vida aos cidadãos. (Bezerra & Brennand, 

2005) 

Educar é estar mais atento às possibilidades do que aos limites. Conectar sempre 

o ensino com a pessoa do aluno, com a vida do aluno, com suas experiências. Educar é 

procurar chegar ao aluno por todos os caminhos possíveis: pela experiência, pela imagem, 

pelo som, pela representação (dramatizações, simulações), pela mídia. Ensinar a aprender 

depende do educador e do educando, é um processo compartilhado. O educador coordena, 

sensibiliza, organiza o processo, que vai se construindo em parceria com as habilidades e 

tecnologias possíveis para cada grupo, de forma participativa. Para Moran: 

Ensinar com novas mídias será uma revolução, se mudarmos 

simultaneamente os paradigmas convencionais do ensino, que mantêm 

distantes professore e alunos. Caso contrário não conseguiremos, sem 

mexer no essencial. (Moran, 1998:88) 

O desafio se faz maior quando a realidade analisada não dispõe de meios 

técnicos/tecnológicos suficientes e/ou adequados para a concretização do ensino-

aprendizagem usando a multimídia, principalmente o computador, para alcançar tal 

objetivo. 

A realidade do CEFET-AL, nesses quase cem anos de existência, em termos de 

tecnologia aplicada ao ensino, está ultrapassada. Saímos do giz para o pincel e lousa, 

entramos com vídeo, televisão, microsystems, transparências, voz, encenações, mas a 

tecnologia dita de ponta (computador, data-show etc) não chegou à sala de aula. 

Ao observar um cansaço mental, até mesmo uma má vontade para com as aulas 

de literatura e o baixo rendimento da aprendizagem dos alunos, a inquietação tomou conta e 
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este trabalho procurou sondar os porquês dessa dificuldade no ensino-aprendizagem no 

âmbito de literatura, procurando observar até que ponto a multimídia, em especial o 

computador, poderia ajudar nesse processo. Procurou também analisar como está sendo a 

prática educativa dos professores de literatura do CEFET-AL e se esses mesmos 

professores conseguem chegar a um resultado satisfatório em suas aulas. Convém já 

ressaltar que o computador não é usado em sala de aula no Ensino Médio do CEFET-AL e 

apenas o curso técnico de Informática possui laboratório com esse recurso. 

No primeiro tópico deste trabalho, procurou-se mostrar as redes de ligação no 

ensino-aprendizagem no CEFET-AL, dentro dos aspectos do que é literatura, do que é 

leitura e quais os processos multimidiáticos usados no Ensino Médio (e que possibilitam a 

interação desses três itens), numa busca de solução para acabar com o desinteresse pela 

disciplina, mola propulsora desse trabalho.Vale acrescentar ainda que, no primeiro tópico, é 

analisada a crise do ensino, a literatura e o ensino de literatura em um contexto geral e 

específico, mostrando como esse ensino se dá no CEFET-AL. O segundo tópico mostra a 

metodologia da análise: o tipo de abordagem escolhida; o universo e os sujeitos da pesquisa 

e os procedimentos realizados.O terceiro tópico é a análise dos dados obtidos na pesquisa 

propriamente dita e o quarto e último tópico revela as considerações finais a que se chegou. 

A pesquisa realizada fundamenta-se na teoria da educação e na tecnologia como 

facilitadora do processo ensino/aprendizagem, tendo como referência principal o estudioso 

francês Pierre Lévy. Essa pesquisa também se fundamenta no modo como os processos 

multimidiáticos (aqui ressaltando os de aspecto tecnológico, principalmente o uso do 

computador em sala de aula) poderão contribuir para a melhoria do ensino de literatura no 

CEFET-AL. 
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A escola está atrasada em relação aos avanços da ciência, pois ensina-se o que já 

está aceito, cristalizado. Está atrasada na adoção de tecnologias, porque são vistas com 

desconfiança. Também são muito caras, principalmente nos primeiros tempos e há, ainda, 

medo de que venham a ocupar o lugar do professor. Uns as adotam de forma acrítica, 

pensando que vão resolver muitos problemas. Servem mais como marketing do que como 

meios de avançar no ensino-aprendizagem. A maioria vai adiando o máximo que pode o 

domínio das tecnologias ou costuma utilizá-las de forma superficial. A escola se insere, 

também, numa perspectiva de futuro, mas tem dificuldades em encará-lo porque é difícil 

prever as mudanças que os alunos terão de enfrentar em todas as dimensões das suas vidas 

nos próximos anos. A ênfase no conteúdo racional, filtrado e transmitido pelo professor, 

ainda predomina. 

A escola se assusta facilmente com o novo. Tem medo de aventurar-se. 

Aventurar-se é ter que abrir mão de lugares eternamente ocupados pelas mesmas pessoas e 

idéias. O novo assusta. Dá tanto medo que, às vezes, é melhor mandar para a fogueira o seu 

arauto. Foi isso que aconteceu com Sócrates, Giordano Bruno e tantos outros 

inconformados com a situação de seus tempos. A escola, acuada diante do novo, se 

contenta apenas com uma retórica sofisticada. Compra muitos computadores, faz muita 

propaganda de si mesma e se diz moderna. A sensação que se tem muitas vezes é de que 

quando o aluno está pronto, o professor aparece. A desculpa que a lei atrapalha a 

modernização nem sempre é razoável. É bem verdade que a lei só aparece após o 

surgimento de uma situação que evoca sua presença. No entanto, a resistência costuma 

estar dentro de nós. É mais fácil acomodar que aventurar-se. A aventura prevê situações 

desconcertantes e imprevistas. A alegação de que as tecnologias na educação não entram 
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porque são caras, não convence. Sabemos que a maioria dos alunos convive com muita 

tecnologia. Mesmo os alunos de classes pobres. Às vezes falta quase tudo em casa, mas a 

antena da televisão está aberta sobre o telhado. Se a escola é pobre, esse é mais um motivo 

para que se discuta o que se leu, viu ou ouviu em casa. 

Deve-se reconhecer ser necessário não somente considerar as condições reais, 

mas principalmente não deixar de fazer uma contextualização histórica que venha somar de 

forma significativa para a análise da função social a que está sendo sujeitada a escola 

pública hoje. O caráter educativo, formativo, democrático, político da escola pública deve 

ser resgatado na ânsia de se buscar um equilíbrio entre “o desenvolvimento da capacidade 

de trabalhar manualmente (tecnicamente, industrialmente) e o desenvolvimento das 

capacidades de trabalho intelectual” (Gramsci, 1978: 118). Portanto, a bipolaridade ou 

dicotomia existente na escola burguesa entre o trabalho manual e o trabalho intelectual 

tende a ser anulada, em função da completude integral do homem. Afinal, de que ponto de 

vista está-se pensando a educação: do ponto de vista do povo ou do sistema? Na verdade, 

não há meio termo: o ponto de vista do sistema é contra o povo, já dizia Carlos Rodrigues 

Brandão1. 

Vale ressaltar ainda o que Gadotti tão bem definiu: 

É através da sociedade civil que a classe dominante exercerá sua 

hegemonia sobre as classes subalternas, a fim de obter o seu 

consentimento, sua adesão e apoio. Para tornar-se dirigente e não apenas 

dominante, a classe economicamente dominante deve convencer o 

conjunto da sociedade de que ela é a mais apta, a mais preparada para 

exercer o poder, que ela representa os interesses de toda a sociedade. Essa 

                                                 
1 Para maiores detalhes, leia-se a entrevista de Carlos Rodrigues Brandão ao Jornal da Educação, n.º zero, 
CEDES, Campinas, abr. 1980, p. 16. 
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hegemonia será exercida pela cultura e pela ideologia. Para se manter no 

poder não poderá recorrer apenas à força, mas à moral.” (...) “Por isso 

Gramsci entende que a forma da super-estrutura é “ético-política”. É ética 

porque difunde uma visão do mundo que inclui hábitos e costumes. É 

política porque a classe dominante, para neutralizar os grupos sociais 

hostis, precisará estabelecer alianças com outros grupos, dividindo, 

principalmente, as classes subalternas, tornando-as inteiramente inimigas. 

(Gadotti, 1992:67) 

Pode-se fazer um contraponto nesse momento, inserindo aqui o pensamento do 

educador Paulo Freire que, a respeito da classe dominante e da classe dominada tão bem 

coloca seu ponto-de-vista, abrindo novas fronteiras neste paralelo: 

O ato político, para mim, para nós, é vencer as classes dominantes, sem 

dúvida nenhuma... e a minha relação com os grupos sociais dominados, 

com as massas populares, é no sentido de participar de sua mobilização, 

aprendendo e ensinando. Esse é o momento eminentemente pedagógico 

do político, um momento do convencimento no ato-público para buscar a 

vitória. Por isso afirmei que, do ponto de vista das classes sociais, a 

vitória para reinventar a sociedade das massas populares, a vitória, 

enquanto ato político, é mediada pelo convencimento enquanto ato 

pedagógico.2 

Para corroborar o pensamento supracitado, convém expor também o que 

escreveu o professor Ernani Maria Fiori, no livro “Pedagogia do Oprimido”, de Paulo 

Freire, quando ele assim se exprimiu: 

Em sociedades cuja dinâmica estrutural conduz à dominação de 

consciências, ‘a pedagogia dominante é a pedagogia das classes 

dominantes’. Os métodos da opressão não podem, contraditoriamente, 

servir à libertação do oprimido. (...) Os caminhos da liberação são os do 

oprimido que se libera: ele não é coisa que se resgate, é sujeito que se 
                                                 
2 Trecho retirado do livro “A História das Idéias de PAULO FREIRE e a Atual Crise de Paradigmas”, de 
Afonso Celso Scocuglia, 2001. 3.ª Edição, João Pessoa, pp. 99-100. 
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deve autoconfigurar responsavelmente. A educação libertadora é 

incompatível com uma pedagogia que, de maneira consciente ou 

mistificada, tem sido prática de dominação (...) Hegelianamente diríamos: 

a verdade do opressor reside na consciência do oprimido. (Fiori, 1983:3-

4). 

Assim sendo, a educação pública popular, como toda prática social, está 

obedecendo a limites, e esses limites soam de caracteres diversificados: sociais, políticos, 

econômicos, ideológicos, enfim, históricos. A educação nascida nesse contexto, poderá ser 

utilizada como um dos vieses instrumentalizadores da classe dominada, possibilitando-lhe a 

consciência das inversões sociais, contribuindo para o surgimento de um contracultura de 

uma contra-hegemonia. Condição imprescindível para sairmos desse viés é o 

reconhecimento crítico desses “limites” que se apresentam como obstáculos a essa práxis 

político-pedagógica, devendo serem ultrapassados. 

É possível que a construção da escola pública popular, a que se deseja 

ansiosamente, poderá ser iniciada no cerne da escola pública burguesa, como já vem 

acontecendo. Lá, no seu âmago, pode-se ser invasores dessa escola, transformando-a. 

Karl Marx afirmava, quando criticou o Programa de Gotha, que o Estado não 

poderia assumir a educação popular, que era isso inadmissível. Porém o próprio Marx era 

dialético, pois acreditava nos avanços contraditórios no cerne do próprio Estado, na 

transição democrática, na transformação da sociedade e, nela, na transformação da 

educação. 

É óbvio que o Estado burguês não irá erigir ou até mesmo facilitar a construção 

da escola pública popular. É a sociedade civil organizada que deverá empreender essa luta e 



 

 

16

 

essa conquista, já que é ela mesma a maior interessada em um outro modo de vida e de 

educação. 

Exigir-se-á do educador progressista uma compreensão crítica possível de hoje 

ao construir a história. Vale destacar o que o professor Paulo Freire nos esclarece ao dizer: 

“A história se faz na medida em que se faz o possível de hoje e se ousa possibilitar hoje o 

impossível de hoje. Só na medida em que eu ouso viabilizar hoje o impossível de hoje eu 

sou capaz de viabilizá-lo amanhã.” (Freire, 1987) 

Não se pode deixar de citar as palavras do pesquisador e professor da UFPB, 

João Francisco de Souza, pois servem para nossa reflexão enquanto pesquisadores de 

educação. Afirma ele que a exigência fundamental da Educação Popular é: 

(...) o fortalecimento da dimensão pedagógica das ações coletivas 

escolares ou dos movimentos sociais. Deseja-se que os processos de E.P. 

contribuam efetivamente para a construção de um poder ético a parte das 

lutas e da solidariedade que podem garantir a integração social, reduzir o 

ímpeto avassalador do processo de inclusão perversa da maioria da 

população na ordem nacional e mundial, permitir assim o avanço das 

condições da democracia. Esta emerge como a construção das 

possibilidades da realização integral da pessoa humana, em suas 

condições de gênero, étnico-culturais, de idades, intersubjetivas e 

subjetivas, num meio ambiente sustentável. (Souza, 1987) 

Outro fator pontual é que não se pode nem se deve esquecer a presença da 

informática no cotidiano, pois segundo Raquel Carneiro, “ela passa a ter um poder de 

lucro e domínio maior do que naturalmente se propõe, agindo de modo independente de 

questionamentos e discussões críticas.” (Carneiro, 2002:114) 

Segundo Scocuglia, o legado do mestre Paulo Freire, legado esse prático-

teórico, é o Método Paulo Freire (revigorado e recriado) 

... podem contribuir efetivamente, para a construção de um projeto 
educacional que recoloque as crianças, os jovens e os adultos brasileiros 
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como núcleo central de um país que, em vez de submeter-se às 
imposições mercadológicas e empresariais da frieza capitalista 
globalizada, necessita reverter a exclusão crescente, o desespero da fome, 
a indignidade do desemprego. E essa reversão não pode prescindir da 
escola pública de qualidade e da contribuição do legado político-
pedagógico de um dos seus principais educadores: Paulo Freire. 
(Scocuglia, 2001) 

Aqui convém fazer uma ponte com relação ao ensino de literatura nas escolas 

públicas e particulares, que vem se perpetuando no mesmismo, cansando o aluno e a 

maioria dos professores que não consegue transformar a sua aula em algo atrativo e 

proveitoso. Em texto do Portal Universitário, via internet, é descrito o seguinte: 

A sala de aula tem sido considerada um território particular, sob a 
competência exclusiva do professor e sua capacidade de articulação. O 
momento mágico, essencial para a qualidade de sua instituição, a aula em 
si, não é diretamente supervisionada. É a chamada sala de aula 
tradicional, conhecida por características bem particulares. O cenário é 
típico. O professor inicia a aula, e o aluno faz algumas anotações. De vez 
em quando, o professor para de explicar, dita algumas definições e 
escreve na lousa. Enquanto isso, o estudante toma nota do conteúdo e, 
pela primeira vez, tem contato com o assunto abordado. Mas suas dúvidas 
são apenas as do momento, pois ele ainda não teve tempo de refletir sobre 
o tema. A aula chega ao fim, e a próxima está para começar. A história se 
repete com um agravante: o aluno não enxerga nenhum contato entre as 
duas disciplinas, que parecem independentes, e o educador desconhece os 
assuntos abordados pelos outros professores. Mesmo quando os conteúdos 
estão necessariamente relacionados, cada professor trabalha isoladamente, 
muitas vezes, repetindo ou revisando matérias. Assim se caracteriza a sala 
de aula tradicional. (www.portaluniversitario.com.br, 2005) 

A utilização das novas tecnologias é uma das possíveis saídas para esse ensino 

tradicional. O uso do computador e dos hipertextos poderão facilitar a apreensão dos 

conteúdos, a descoberta do pensar, isto é, o raciocínio exigido para o feedback necessário 

ao aprendizado de literatura e de qualquer disciplina. 

1.1. Objetivos: 

Geral : Analisar a prática pedagógica do ensino de Literatura no CEFET-AL, refletindo 

sobre essa práxis e sua interligação com as novas tecnologias, especialmente o uso do 

computador como facilitador do processo de ensino/aprendizagem. 
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Específicos: 

� Refletir os porquês do baixo rendimento do ensino/aprendizagem dos alunos e 

professores do CEFET-AL, no âmbito da Literatura; 

� Observar até que ponto a multimídia (computador) pode ajudar no processo de 

ensino/aprendizagem de Literatura; 

� Ultrapassar a incerteza, enriquecer a leitura e integrar as descobertas obtidas. 
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2. REDES DE LIGAÇÃO NO ENSINO-APRENDIZAGEM NO CEFET -AL: 

LITERATURA X LEITURA X PROCESSOS MULTIMIDIÁTICOS 

 

2.1  A CRISE DO ENSINO 

O termo “crise” talvez não seja o mais acertado. Em seu lugar poderíamos colocar a 

expressão “em mutação”, já que esse ensino acompanha a “aceleração da história”, 

fenômeno que representa o nosso termo de mudança de paradigma. E a educação se 

assenta em paradigmas, normas ou valores aferidores. 

A pesquisadora Nelly Novaes Coelho, concernentemente a essa mudança de 

ótica ainda em curso, afirma: 

O que mais importa destacar por ora é a passagem de um sistema de 

unidades independentes (relacionadas entre si por leis naturais, imutáveis) 

para um sistema de relações complexas e ‘em aberto’, sujeito a 

transformações contínuas. Tais sistemas, evidentemente, geram sistemas 

de ensino diferentes. (Coelho, 2000:19) 

É a “ótica da complexidade” (aquela que, para além do objeto em foco, 

entrevê as mil relações que o ligam a áreas que parecem estar separadas dele) que se 

afirma como sendo o método mais apropriado para que o ensino seja sintonizado 

com o contexto cultural a que pertence. Encontrar o caminho para a concretização 

dessa sintonia não está sendo fácil. Philippe Perrenoud sustenta que: 

Quando coexistem, no mesmo sistema educacional, concepções 
contraditórias sobre o ofício de ensinar, sua opção remete, indiretamente, 
a referências de competências profissionais incompatíveis. Em um ofício 
em evolução, que permite além disso uma grande diversidade das 
representações e das práticas pessoais, é impossível fabricar um 
referencial aceito por todos. Que ele sirva pelo menos para esclarecer os 
procedimentos e enunciar problemas de fundo. (Perrenoud, 2000:175-
176) 



 

 

20

 

É evidente que essa complexidade levará ao confronto da tradicional forma 

de educar e o que se apresenta como desafio: os hipertextos. Para Pierre Lévy, 

pesquisador francês 

Não se trata aqui de usar as tecnologias a qualquer custo, mas sim de 

acompanhar consciente e deliberadamente uma mudança de civilização 

que questiona profundamente as formas institucionais, as mentalidades e a 

cultura dos sistemas educacionais tradicionais e sobretudo os papéis do 

professor e de aluno. (Lévy, 1999:172) 

A crise marcou todas as dimensões da vida humana. E o pior  é que ainda 

continua para muitos. Muitos padecem ainda hoje tanto no nível individual como 

coletivo, a sofrer pela descrença no futuro. A escola, entretanto, não pode temer a 

crise. Precisa aproveitá-la. A crise facilita e exige um novo papel para a escola. 

Além disso, a crise atual apresenta uma contestação simultânea dos objetivos de 

utilização do pensamento e do próprio método empregado para criar o pensamento. 

Diante da crise pode-se agir como o surfista: ou pega a onda ou acaba sendo tragado 

por ela (efeito tsunami).  

O ensino no CEFET-AL também passa por “crise” ou mutação. Numa 

democracia com justiça social, espera-se que todos os indivíduos sejam 

devidamente preparados para a compreensão e o manejo de todas as linguagens que 

servem para dinamizar ou fazer circular a cultura. Porém há professores na 

Instituição que estacionaram no tempo e no espaço, provocando rupturas no 

processo ensino-aprendizagem. Não conseguem desvencilhar-se do método arcaico 

e procuram impor o conhecimento cérebro abaixo ou relaxam na postura 

acadêmico-profissional. Não buscam novas tecnologias para auxiliá-los na prática 

docente, tradicionalmente usando apenas lousa e pincel. 

Se houver uma crise, ela se estabelecerá no desconforto que a mudança de 

uma prática docente arcaica provocará nesses defasados professores. Os meios 
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multimidiáticos passam ao largo de seus cérebros já cansados e/ou preguiçosos. Eles 

não vislumbram o aluno-cidadão que, assim como eles, têm que ter acesso à 

informação e à produção do saber, aqui assumidas como instrumentos básicos de 

trabalho, de desenvolvimento social, de competências capazes de possibilitar 

práticas de leitura e de letramento contínuo. São professores ainda analfabetos 

digitais no que engloba o uso desses artifícios na educação e talvez na vida. 

Contudo, é um universo de profissionais da educação que não chega a comprometer 

o todo, o que vislumbra um futuro mais promissor para essa instituição. A mutação 

entre o velho e o novo é necessária, é urgente e demanda sacrifícios outros que 

deverão ser assumidos por todos. A questão, ao que parece, é como transformar o 

impossível no difícil e o difícil no realizável. 

Está-se passando por uma fase intermediária na atuação do professor do 

CEFET-AL: a tecnologia para os professores novos e antigos deverá estar presente 

em seu programa didático junto com as demais disciplinas teórico-metodológicas. 

Não pode ser tratada isoladamente, como simples instrumental tecnológico, em que 

a sua absorção se faz pelo domínio da técnica software/hardware ou relegando o 

professor à posição passiva de apertador de botões. Isso ainda não ocorre de todo, 

mas aos poucos essa nova realidade vai se apoderando da prática educativa, embora 

não se deva pensar que a inclusão do computador na sala de aula, por si só, 

representa a melhoria da qualidade do ensino-aprendizagem. 
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2.2  LITERATURA 

Em latim, literatura (Quinteliano) vem de littera (em grego gramma) ‘letra do alfabeto’ 

(de onde grammatiké): é, portanto, uma conexão com os caracteres escritos ou impressos. 

No século XIV, literato indicava o alfabeto e o homem (laico) de saber e de ciência, mas 

também ‘escrito com letras’ (falava-se de “mármore literato”). Com o Renascimento, o 

termo assume um significado próximo do de “pessoa culta”. Entre os séculos XVII e XIX, 

‘literatura’ indicava uma especialização, uma atividade e uma prática. A especialização 

consistia não tanto no produzir algo de escrito e impresso (ou seja, o que hoje se chama 

“produção literária”) como um nível específico de preparação cultural, ao qual correspondia 

uma qualificação social ou de classe. Nesta qualificação e colocação histórica e sociológica, 

Gramsci afirmava quando via nos “literatos” dos séculos passados, os “intelectuais 

orgânicos das classes dirigentes” na Itália; uma continuação dos clérigos do mundo 

medieval (porém distintos em Dante: clérigos  e literatos” [Inf., XV vv. 106-7]. Tal acepção 

de “literato” é a que mais se aproxima da equivalente da China Antiga, onde os mandarins 

exercitam todavia um poder de funcionários, burocratas de um Estado nem feudal nem 

teocrático. 

Como conjunto de conhecimentos específicos, a literatura compreendia acima de tudo 

os textos dos autores latinos e gregos e (não sem discussões que duraram do Humanismo 

até ao século XVIII) cânones específicos de autores e de obras escritas nas línguas 

modernas. No século XVIII era ainda possível excluir da “literatura” as obras teatrais dos 

dois séculos precedentes e o romance é, em geral, aquilo que hoje se chama “literatura de 

entretenimento”. Para passar à idéia dominante de literatura no século passado (e, no nosso, 

pelo menos até cerca da metade), foi preciso o desenvolvimento hegemônico da burguesia e 
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dos seus intelectuais. Ainda nos últimos decênios do século XVIII, o conjunto das obras 

escritas consideradas no seu aspecto estético, ou seja, de valor-beleza, eram 

preferencialmente chamadas “poesia” ou obra de “eloqüência”. Mas a revolução burguesa 

acabaria por promover à literatura todos os gêneros de prosa nascidos do jornalismo e do 

teatro. Literatura é, da Revolução Francesa ao Segundo Império Brasileiro, toda a forma de 

escrita que se dirige ao público através da edição, dos periódicos e do mercado livreiro. 

Com uma fórmula aproximativa, pode-se dizer que a atitude das chamadas burguesias 

dominantes (na época das revoluções e depois da consolidação, até cerca da metade do 

século XIX), ao mesmo tempo em que levou à perfeição o modelo da literatura como 

instrumento de educação democrático dos sentimentos, determinou também, e 

simultaneamente, a tendência contrária, ou seja, a formação de uma produção e de um 

consumo literário de elite, contraposto à educação democrática dos sentimentos e, mais em 

geral, a tudo o que se mantinha, ou ressurgia, da utopia igualitária das revoluções 

burguesas. E, finalmente, o interesse inesgotável que a cultura e a sociedade da primeira 

metade do século XIX dedicaram à noção de literatura (na estética, na crítica, na prosa 

política e na educação) deve-se também ao fato de que, nesta noção, se uniram e se 

debateram, iluminando-se reciprocamente, tanto as condições sociológicas como as 

complicadas relações ideológicas de classe que continuaram a dominar até quase aos nossos 

dias. 

Enquanto na escola e na universidade a literatura era ainda a dos cânones 
humanistas e classistas, nas edições de massa, os cânones eram os 
educativos–cívicos que imperavam com base nas políticas liberais 
nacionais das pátrias européias; mas, no espaço de alguns decênios, 
vinham juntar-se-lhe, sarcásticos e pretensiosos, até mesmo os 
romancistas ditos de ‘dois patacos’, a épica em episódios de inspiração 
populista, o teatro de Boulevard, o conto policial; e contrapunham-se-lhe 
simetricamente os círculos esotéricos dos poetas simbolistas. (Fortini, 
1989:179) 
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A época seguinte e, depois, o nosso século combateram dramático e diversamente 

em torno do ofício e da função da literatura, mas desde então os fatores das tensões não 

mudaram substancialmente: o da transmissão (escolástica e universitária), o das indústrias 

culturais (com níveis “altos” e “baixos”) e o das vanguardas (que, há de meio século, 

continuam a propor um modelo idêntico de relação entre literatura e poder político, como 

documenta uma história ora fútil ora horrível). 

É interessante também verificar como o termo “literatura” aparece nos dicionários 

mais tradicionais. O dicionarista Aurélio B. de Holanda Ferreira, em “Novo Dicionário da 

Língua Portuguesa”, assim se expressa: 

Literatura: [Do lat. Literatura.] s.f. 1. Arte de compor ou escrever 
trabalhos artísticos em prosa ou verso. 2 O conjunto de trabalhos literários 
dum país ou duma época. 3. Os homens de letras. 4. A vida literária. 5. A 
carreira das letras. 6. Conjunto de conhecimentos relativos às obras ou aos 
autores literários. 7. Qualquer dos usos estéticos da linguagem. 8. Fam. 
Irrealidade, ficção. (Ferreira, 2003) 

Essa definição, registre-se, praticamente é repetida por outros dicionaristas, 

percebendo-se que tal conceito é fórmula cristalizada entre os ditos “autores consagrados”. 

Senão vejamos a definição encontrada em Abrahão Koogan e Antônio Houaiss, no seu 

Enciclopédia e Dicionário: 

Literatura: s.f. Arte de escrever trabalhos artísticos em prosa ou verso./ 
Conjunto das produções literárias de um país, de uma época./ Profissão de 
um homem de letras: dedicar-se à literatura./ Conjunto de obras sobre um 
determinado assunto. (Koogan & Houaiss, 1995) 

Percebe-se que o foco central do processo do fazer literário é a preocupação 

estética. Sendo assim, para ser escritor, dever-se-á trabalhar a linguagem a fim de 

transformá-la em algo plural, quiçá inusitado. Essa é uma condição primordial para um 

fazer literário. Ainda como exemplo ilustrativo, vejamos a definição de literatura 
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encontrada no Dicionário Escolar da Língua Portuguesa, de Francisco da Silveira 

Bueno: 

Literatura: s.f. Conjunto das composições de uma língua, com 

preocupação estética; o conhecimento das belas-letras; o conjunto de 

trabalhos literários de um país ou de uma época, os homens de letras; a 

ávida literária; bibliografia; - de cordel: a de pouco ou nenhum valor 

literário, como a das brochuras penduradas em cordel nas bancas dos 

jornaleiros; - de ficção: o romance e o conto; - de vanguarda: a 

modernista; - oral: expressão imprópria mas já divulgada, proposta por 

Paul Sébillot, em 1881, para designar a transmissão de contos, lendas, 

cantos e quaisquer manifestações culturais, por processos não gráficos. 

(Bueno, 1983) 

Tudo isso corrobora o que já foi comentado. Para os grandes especialistas, a 

literatura ainda é a arte de poucos pelo muito que se tem que trabalhar com a linguagem; a 

arte que pressupõe algum tipo de hierarquia: cultural, social, política, econômica e 

ideológica. 

Didaticamente, pode-se, genericamente, colocar a história da literatura mundial da 

seguinte forma, segundo o site www.suapesquisa.com/literatura/:  

 
� Séculos VII a.C. a II a.C. 

As primeiras obras literárias que se tem informação são os dois 

poemas atribuídos a Homero: Ilíada e Odisséia. As duas obras narram as 

aventuras do herói Ulisses e a Guerra de Tróia. Na Grécia Antiga os 

principais poetas foram: Píndaro, Safo e Anacreonte. Esopo fica conhecido 

por suas fábulas e Heródoto, o primeiro historiador, por ter escrito a história 

da Grécia em seu tempo e dos países que visitou, entre eles o Egito Antigo. 
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� Séculos I a.C. a II d.C.: A literatura em Roma Antiga 

Vários estilos literários que se praticam até hoje, como a sátira, são 

originários da civilização romana. Entre os escritos romanos do século I a.C. 

podemos destacar: Lucrécio (A Natureza das Coisas); Catulo e Cícero. Na 

época de 44 a.C. a 18 d.C. durante o império de Augusto, corresponde uma 

intensa produção literária tanto em poesia lírica, com Horácio e Ovídio, 

quanto em poesia épica, com Virgílio autor de Eneida. A partir do ano 18 

tem início o declínio do Império Romano, com as invasões germânicas. 

Neste período destacam-se os poetas Sêneca, Petrônio e Apuleio. 

� Séculos III a X 

Após a invasão dos bárbaros germânicos, a Europa se isola, forma-

se o feudalismo e a Igreja Católica começa a controlar a produção cultural e 

a literatura. A língua (latim) e a civilização latina são preservadas pelos 

monges nos mosteiros. A partir do século X começam a surgir poemas, 

principalmente narrando guerras e fatos de heroísmo. 

� Século XI: As Canções de Gesta e as Lendas Arturianas 

É a época das Canções de Gesta, narrativas anônimas, de tradição 

oral, que contam aventuras de guerra vividas nos séculos VIII e IX, o 

período do Império Carolíngio. A mais conhecida é a Chanson de Roland 

(Canção de Rolando) surgida em 1100. Quanto à prosa desenvolvida na 

Idade Média, destacam-se as novelas de cavalaria, como as que contam as 

aventuras em busca do Santo Graal (Cálice Sagrado) e as lendas do rei 

Arthur e dos Cavaleiros da Távola Redonda. 
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� Séculos XII a XIV: O trovadorismo e as cantigas de escárnio e 

maldizer 

É o período do trovadorismo e das poesias líricas palacianas. O 

amor impossível e platônico transforma o trovador num vassalo da mulher 

amada, exemplo do amor cortês. Neste período também são comuns o 

poema satírico, representado pelas cantigas de escárnio (crítica indireta) e de 

maldizer (crítica direta). 

� Séculos XIV a XV: Humanismo na literatura 

O homem passa a ser mais valorizado com o início do humanismo 

renascentista. A literatura mantém características religiosas, mas nela já se 

podem ver características que serão desenvolvidas no Renascimento, como a 

retomada de ideais da cultura greco-romana. Na Itália podemos destacar: 

Dante Alighieri autor da Divina Comédia, Giovanni Bocaccio e Francesco 

Petrarca. Em Portugal, destaca-se o teatro do poeta de Gil Vicente, autor de 

A Farsa de Inês Pereira. 

� Século XVI: O Classicismo literário 

O classicismo tem como elemento principal o resgate de formas e 

valores da cultura clássica, ou seja, greco-romana. O mais importante poeta 

deste período foi  Luís de Camões que escreveu Os Lusíadas, narrando as 

aventuras marítimas da época dos descobrimentos. Destacam-se também os 

franceses François Rabelais e Michel de Montaigne. Na Inglaterra, o poeta 

de maior sucesso foi William Shakespeare que se destaca na poesia lírica e 

no teatro. Na Espanha, Miguel de Cervantes faz uma sátira bem humorada 
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das novelas de cavalaria e cria o personagem Dom Quixote e seu escudeiro, 

Sancho Pança, na famosa obra Dom Quixote de la Mancha. 

� Século XVII 

As idéias da Contra-Reforma marcaram profundamente esta época, 

principalmente nos países de tradição católica mais forte como, por 

exemplo, Espanha, Itália e Portugal. Na França, a oratória sacra é 

representada por Jacques Bossuet que defendia a origem divina dos reis. Na 

Espanha, destacam-se os poetas Luís de Gôngora e Francisco de Quevedo. 

Na Inglaterra, marca significativamente a poesia de John Donne e John 

Milton, autor de O Paraíso Perdido. 

� Século XVIII: O Neoclassismo 

Época da valorização da razão e da ciência para se chegar ao 

conhecimento humano. Os filósofos iluministas fizeram duras críticas ao 

absolutismo. Na França, podemos citar os filósofos Montesquieu, Voltaire, 

Denis Diderot e D'Alembert, os organizadores da Enciclopédia, e Jean-

Jacques Rousseau. Na Inglaterra, os poetas Alexander Pope, John Dryden, 

William Blake. Na prosa pode-se observar o pleno crescimento do romance.  

Obras e autores deste período: Daniel Defoe, autor de Robinson 

Crusoe;  Jonathan Swift (As Viagens de Gulliver); Samuel Richardson 

(Pamela); Henry Fielding (Tom Jones); Laurence Sterne (Tristram Shandy). 

Nessa época, os contos de “As Mil e Uma Noites” aparecem na Europa em 

suas primeiras traduções.  

 



 

 

29

 

 

� Século XIX (primeira metade): O Romantismo 

No Romantismo há uma valorização da liberdade de criação. A 

fantasia e o sentimento são muito valorizados, o que permite o surgimento 

de obras de grande subjetivismo. Há também valorização dos aspectos 

ligados ao nacionalismo. 

Poetas principais desta época: Almeida Garret, Alexandre 

Herculano, Camilo Castelo Branco, Giacomo Leopardi, James Fenimore 

Cooper, Edgard Allan Poe. 

� Século XIX (segunda metade): O Realismo 

Movimento literário que mostra de forma crítica a realidade do 

mundo capitalista e suas contradições. O ser humano é retratado em suas 

qualidades e defeitos, muitas vezes vítimas de um sistema difícil de vencer. 

Principais representantes: Gustave Flaubert autor de  Madame 

Bovary, Charles Dickens (Oliver Twist), Charlotte Brontë (Jane Eyre), 

Emily Brontë (O Morro dos Ventos Uivantes), Fiodor Dostoievski, Leon 

Tolstoi, Eça e Queirós, Cesário Verde, Antero de Quental e Émile Zola, 

Eugênio de Castro, Camilo Pessanha, Arthur Rimbaud, Charles Baudelaire. 

� Décadas de 1910 a 1930: Fugindo do tradicional 

Os artistas desta época vão negar e evitar os tipos formais e 

tradicionais da literatura. É uma época de revolução na literatura e busca de 

novos caminhos e novos formatos literários. 
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Principais escritores deste período: Ernest Hemingway, Gertrude 

Stein, William Faulkner, T. S. Eliot, Virginia Woolf , James Joyce, Mário de 

Sá-Carneiro, Fernando Pessoa, Cesar Vallejo, Pablo Neruda, Franz Kafka, 

Marcel Proust, Vladimir Maiakovski.  

� Década 1940: A fase pessimista 

O pessimismo e o medo gerados pela Segunda Guerra Mundial vão 

influenciar a literatura deste período. O existencialismo de Jean-Paul Sartre, 

Simone de Beauvoir e Albert Camus vão influenciar os autores desta época. 

Na Inglaterra, George Orwell faz uma amarga e triste profecia do futuro na 

obra 1984. 

� Década de 1950: crítica ao consumismo 

As obras desta época criticam os valores tradicionais e o 

consumismo exagerado imposto pelo capitalismo, principalmente norte-

americano. O poeta Allen Ginsberg e o romancista Jack Kerouac são seus 

principais representantes. Henry Miller choca a crítica com sua apologia da 

liberdade sexual na obra Sexus, Plexus, Nexus. Na Rússia,  Vladimir 

Nabokov faz sucesso com o romance Lolita. 

� Décadas de 1960 e 1970 

Surge o realismo fantástico, como na ficção dos argentinos Jorge 

Luis Borges e Julio Cortázar. Na obra do colombiano Gabriel García 

Márquez, Cem Anos de Solidão, se misturam o realismo fantástico e o 

romance de caráter épico. São épicos também alguns dos livros da chilena 
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Isabel Allende autora de A Casa dos Espíritos. No Peru, Mario Vargas Llosa 

é o romancista que ganha prestígio internacional. No México destacam-se 

Juan Rulfo e Carlos Fuentes, no romance, e Octavio Paz, na poesia. 

A literatura muda o foco do interesse pelas relações entre o homem 

e o mundo para uma crítica da natureza da própria ficção. Um dos mais 

importantes escritores a incorporar essa nova concepção é o italiano Italo 

Calvino. 

A história da literatura brasileira também pode ser resumida da seguinte 

forma: 

� Quinhentismo (Século XVI) 

Representa a fase inicial da literatura brasileira, pois ocorreu no 

começo da colonização. Representante da Literatura Jesuíta ou de 

Catequese, destaca-se Padre José de Anchieta com seus poemas, autos, 

sermões cartas e hinos. O objetivo principal deste padre jesuíta, com sua 

produção literária, era catequizar os índios brasileiros. Nesta época, destaca-

se ainda Pero Vaz de Caminha, o escrivão da frota de Pedro Álvares Cabral. 

Através de suas cartas e seu diário, elaborou uma literatura de Informação 

(de viagem) sobre o Brasil. O objetivo de Caminha era informar o rei de 

Portugal sobre as características geográficas, vegetais e sociais da nova terra.  

� Barroco (Século XVII) 

Essa época foi marcada pelas oposições e pelos conflitos espirituais. 

Esse contexto histórico acabou influenciando na produção literária, gerando 

o fenômeno do barroco. As obras são marcadas pela angústia e pela 
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oposição entre o mundo material e o espiritual.  Metáforas, antíteses e 

hipérboles são as figuras de linguagem mais usadas neste período. Podemos 

citar como principais representantes desta época: Bento Teixeira, autor de 

Prosopopéia; Gregório de Matos Guerra (Boca do Inferno), autor de várias 

poesias críticas e satíricas; e padre Antônio Vieira, autor de Sermão de Santo 

Antônio ou dos Peixes. 

� Neoclassicismo ou Arcadismo (Século XVIII) 

O século XVIII é marcado pela ascensão da burguesia e de seus 

valores. Esse fato influenciou na produção da obras desta época. Enquanto 

as preocupações e conflitos do barroco são deixados de lado, entra em cena 

o objetivismo e a razão. A linguagem complexa é trocada por uma 

linguagem mais fácil. Os ideais de vida no campo são retomados (fugere 

urbem) e a vida bucólica passa a ser valorizada, assim como a idealização da 

natureza e da mulher amada. As principais obras desta época são: Obra 

Poética de Cláudio Manoel da Costa, O Uraguai de Basílio da Gama, Cartas 

Chilenas e Marília de Dirceu de Tomás Antonio Gonzaga, Caramuru de Frei 

José de Santa Rita Durão. 

� Romantismo (Século XIX) 

A modernização ocorrida no Brasil, com a chegada da família real 

portuguesa em 1808, e a independência do Brasil em 1822 são dois fatos 

históricos que influenciaram na literatura do período. Como características 

principais do romantismo, podemos citar: individualismo, nacionalismo, 

retomada dos fatos históricos importantes, idealização da mulher, espírito 
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criativo e sonhador, valorização da liberdade e o uso de metáforas. As 

principais obras românticas que podemos citar: O Guarani de José de 

Alencar, Suspiros Poéticos e Saudades de Gonçalves de Magalhães, 

Espumas Flutuantes de Castro Alves, Primeiros Cantos de Gonçalves Dias. 

Outros importantes escritores e poetas do período: Casimiro de Abreu, 

Álvares de Azevedo, Junqueira Freire e Teixeira e Souza. 

� Realismo – Naturalismo (Segunda metade do século XIX) 

Na segunda metade do século XIX, a literatura romântica entrou em 

declínio, juntos com seus ideais. Os escritores e poetas realistas começam a 

falar da realidade social e dos principais problemas e conflitos do ser 

humano. Como características desta fase, podemos citar: objetivismo, 

linguagem popular, trama psicológica, valorização de personagens 

inspirados na realidade, uso de cenas cotidianas, crítica social, visão irônica 

da realidade. O principal representante desta fase foi Machado de Assis com 

as obras: Memórias Póstumas de Brás Cubas, Quincas Borba, Dom 

Casmurro e O Alienista. Podemos citar ainda como escritores realistas 

Aluisio de Azedo autor de O Mulato e O Cortiço e Raul Pompéia autor de O 

Ateneu. 

� Parnasianismo (Final do século XIX e início do século XX) 

O parnasianismo buscou os temas clássicos, valorizando o rigor 

formal e a poesia descritiva. Os autores parnasianos usavam uma linguagem 

rebuscada, vocabulário culto, temas mitológicos e descrições detalhadas. 

Diziam que faziam a arte pela arte. Graças a esta postura foram chamados de 
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criadores de uma literatura alienada, pois não retratavam os problemas 

sociais que ocorriam naquela época. Os principais autores parnasianos são: 

Olavo Bilac, Raimundo Correa, Alberto de Oliveira e Vicente de Carvalho.  

 
� Simbolismo (Fins do século XIX) 

Esta fase literária inicia-se com a publicação de Missal e Broquéis 

de João da Cruz e Souza. Os poetas simbolistas usavam uma linguagem 

abstrata e sugestiva, enchendo suas obras de misticismo e religiosidade. 

Valorizavam muito os mistérios da morte e dos sonhos, carregando os textos 

de subjetivismo. Os principais representantes do simbolismo foram: Cruz e 

Souza e Alphonsus de Guimaraens.  

� Pré-Modernismo (1902 até 1922) 

Este período é marcado pela transição, pois o modernismo só 

começou em 1922 com a Semana de Arte Moderna. Está época é marcada 

pelo regionalismo, positivismo, busca dos valores tradicionais, linguagem 

coloquial e valorização dos problemas sociais. Os principais autores deste 

período são: Euclides da Cunha (autor de Os Sertões), Monteiro Lobato, 

Lima Barreto, autor de Triste Fim de Policarpo Quaresma e Augusto dos 

Anjos. 

� Modernismo (1922 a 1930) 

Este período começa com a Semana de Arte Moderna de 1922. As 

principais características da literatura modernista são: nacionalismo, temas 

do cotidiano (urbanos), linguagem com humor, liberdade no uso de palavras 

e textos diretos. Principais escritores modernistas: Mario de Andrade, 
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Oswald de Andrade, Cassiano Ricardo, Alcântara Machado e Manuel 

Bandeira. 

� Neo-Realismo (1930 a 1945) 

Fase onde os escritores retomam as críticas e as denúncias aos 

grandes problemas sociais do Brasil. Os assuntos místicos, religiosos e 

urbanos também são retomados. Destacam-se as seguintes obras: Vidas 

Secas de Graciliano Ramos, Fogo Morto de José Lins do Rego, O Quinze de 

Raquel de Queiróz e O País do Carnaval de Jorge Amado. Os principais 

poetas desta época são: Vinícius de Moraes, Carlos Drummond de Andrade 

e Cecília Meireles. 

� Pós-Modernismo (1945...) 

1945. Fim da Segunda Guerra Mundial, início da Era Atômica com 

as explosões de Hiroxima e Nagasáqui. A crença numa paz duradoura 

manifesta-se na criação da Organização das Nações Unidas (ONU). Mais 

tarde, é publicada a Declaração dos Direitos Humanos. Logo depois, tem 

início a Guerra Fria, período marcado pela hostilidade e permanente tensão 

política entre as grandes potências mundiais. 

1945. Fim da ditadura de Getúlio Vargas, início da 

redemocratização brasileira. Convocam-se eleições gerais, os candidatos 

apresentam-se, os partidos são legalizados, sem exceção. Logo depois, 

inicia-se um novo tempo de perseguições políticas, ilegalidades, exílios. 

A literatura brasileira também passa por profundas alterações. 

A prosa, tanto no romance como no conto, segue o caminho já 

trilhado por alguns autores da década de 30, em busca de uma literatura 
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intimista, de sondagem psicológica, introspectiva, com destaque especial 

para Clarice Lispector. Ao mesmo tempo, o regionalismo adquire uma nova 

dimensão com a produção de João Guimarães Rosa e sua recriação dos 

costumes e da fala sertaneja, penetrando fundo na psicologia do jagunço do 

Brasil Central. 

Na poesia, as atenções convergem para um dos mais importantes 

poetas da nossa literatura, não filiado esteticamente a nenhum grupo e 

aprofundador das experiências modernistas anteriores: João Cabral de Melo 

Neto. Contemporâneos a ele e apresentando alguns pontos de contato com 

sua obra, merecem destaque Ferreira Gullar e Mauro Mota. 

Acompanhando o progresso de uma civilização tecnológica e 

respondendo às exigências de uma sociedade impelida pela rapidez das 

transformações e pela necessidade de uma comunicação cada vez mais 

objetiva e veloz, as décadas de 1950 e 1960 assistiram ao lançamento de 

tendências políticas caracterizadas por inovação formal, maior proximidade 

com outras manifestações artísticas e negação do verso tradicional. A mais 

importante dessas tendências foi a poesia concreta. 

Partindo da assertiva de que o verso tradicional já havia encerrado 

seu ciclo histórico, a poesia concreta propõe o poema-objeto, em que se 

utilizam múltiplos recursos: o acústico, o visual, a carga semântica, o espaço 

tipográfico e a disposição geométrica dos vocábulos na página. Um dos 

traços mais importantes da modernidade da poesia concreta é aquele que 

procura mexer com o leitor, exigindo dele uma participação ativa, uma vez 



 

 

37

 

que o poema concreto permite leituras múltiplas. Dessa forma, o poema 

constitui um desafio e o leitor transforma-se em co-autor. 

Décio Pignatari, Augusto de Campos e Haroldo de Campos 

assinaram o Plano-piloto para poesia concreta, documento-programa do 

movimento, publicado em 1958. Também integram a corrente concretista 

José Lino Grünewald, Ronaldo Azeredo, Edgar Braga e Pedro Xisto. Alguns 

poetas que cultivam o tradicional verso discursivo produziram ocasionais 

experiências concretistas, como Manuel Bandeira, Ferreira Gullar, José 

Paulo Paes e Cassiano Ricardo. 

A virada do século XX para o século XXI consagrou a poesia de 

um autor que é semente, flor e fruto do Pantanal mato-grossense: Manoel de 

Barros, poeta que tenta reorganizar o mundo a partir de uma nova ordem 

natural, utilizando, para tanto, imagens surrealistas descritas com absoluta 

concisão, em uma linguagem absolutamente particular. 

A grade curricular de literatura do CEFET-AL perpassa por todo esse caminho histórico-

literário brasileiro supracitado, vincula-se ao PSS (Programa Seletivo Seriado) da 

Universidade Federal de Alagoas, que reserva três leituras obrigatórias de livros de autores 

consagrados a cada ano, em diversos gêneros literários, que vão da poesia, passando pelo 

romance até o teatro. Cada obra vincula-se a um período literário específico, abrangendo 

todas as escolas literárias desde o 1.º até o 3.º ano do Ensino Médio. No 1.º ano, são lidos 

os livros: Marília de Dirceu, de Tomás Antônio Gonzaga; A Moreninha  e Lucíola, de 

José de Alencar. No 2.º Ano, são lidos: Senhora, de José de Alencar; Dom Casmurro, de 

Machado de Assis e O Cortiço, de Aluísio de Azevedo. No 3.º ano, os livros lidos são: São 
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Bernardo, de Graciliano Ramos; A Hora da Estrela, de Clarice Lispector e A Invasão, de 

Dias Gomes. 

 
É importante aqui salientar de que forma os livros didáticos do Ensino Médio 

trabalham o ensino de literatura, ou mais apropriadamente, a literatura enquanto veículo do 

aprender literário. 

Em José de Nicola, vê-se claramente expresso que a preocupação maior é abordar a 

literatura através dos principais autores e obras, situando-os no contexto em que surgiram, 

estabelecendo “uma ponte entre passado e presente”. Para ele, isso tornará o estudo de 

literatura agradável e atual, como também “um material para reflexão da realidade”. 

(Nicola, 1997). Ele parte do princípio de que a literatura é o reflexo de um momento 

histórico e que, por isso mesmo, cada estilo de época é destacado nos seus principais 

eventos econômicos, políticos e sociais e suas relações com a produção artística. Há a 

presença de questões analítico-expositivas que, segundo Nicola, visam a explorar a teoria e 

os textos literários apresentados. Verifica-se a presença, também, de questões e testes de 

vestibulares no final de cada capítulo estudado. Esse critério de apresentação não difere em 

nada do que é apresentado na introdução de seu outro livro Gramática, Literatura e 

Redação para o 2.º grau (1997), em parceria com Ernani Terra. 

Nicola e Ernani juntaram-se a Floriana Toscano Cavallete e lançaram em 2002 

Português para o Ensino Médio: Língua, literatura e produção de textos. Neste, não há 

referência explícita sobre o estudar a literatura e como. A ênfase maior é na linguagem, que 

nesse livro vem carregada de tipologias textuais variadas que, segundo eles, facilitam a 

reflexão que levará o leitor a ter um bom domínio sobre o que fala, para quem e como fala. 

Para os autores, refletindo assim, ficará mais fácil entender o subjacente: o que nos fala, 



 

 

39

 

quem e como nos fala. Utilizam-se os mais diversos gêneros e linguagens (transitando pela 

linguagem verbal e não-verbal, entrecruzando-as). (Terra & Nicolla, 1997) 

No livro Textos: Leituras e escritas, em sua apresentação, o professor-autor 

Ulisses Infante, nos traz um depoimento pertinente e que enriquece essa pesquisa, pois o 

mesmo esclarece pontualmente o que ele quer e espera do ensino de literatura em sala de 

aula. Infante afirma que: 

(...) o encontro com o texto literário é sempre um momento de revelação e 

ocultamento, um desafio à sensibilidade de quem o lê. Por isso, a nossa 

proposta é clara: antes de mais nada, deve-se simplesmente ler o texto 

literário. Depois desse primeiro contato, seguem-se a releitura, a análise, a 

informação complementar da Teoria Literária, da História, da Sociologia, 

da Filosofia. Esse foi o caminho pelo qual optamos ao longo de nossos 

anos de atividade como professor de literatura – e não o procedimento 

contrário: aula de literatura é aula em que se lêem textos literários, não é 

aula de História “ilustrada” com trechos literários. Deve-se colocar o texto 

literário no centro da aula, lê-lo, relê-lo, em silêncio, em voz alta – é 

assim que, depois de algum tempo, cada aluno se tornará um leitor de 

literatura. E o leitor de literatura é, sem dúvida alguma, um leitor 

específico, diferente do leitor de jornal e revista.” (Infante, 2000) 

O autor aponta o recurso da leitura como algo indissociado do ato de trabalhar com 

literatura. É na leitura que encontramos o fator precípuo para todo e qualquer fazer literário. 

Diferentemente da grande maioria de escritores de livros didáticos, ele critica a prática tão 

comum de apresentar a literatura apenas como um pretexto histórico-literário. 

Outros autores que, muito perfunctoriamente, também fazem relevância à leitura 

para a literatura são a Rose Jordão e a Clenir Bellezi de Oliveira, em seu livro didático: 

“Linguagens: Estrutura e Arte – Língua, Literatura e Redação” (1999). Lá encontramos que 

a literatura deve priorizar a leitura e a análise de textos literários, tentando estimular os 
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alunos a valorizar obras de estilos de época distintos na cultura em que se inserem. As 

autoras dizem que os alunos serão incentivados à leitura se tomarem contato com a 

produção literária desenvolvida em outros lugares do mundo, bem como crescerão 

intelectualmente se assim procederem. 

O livro Língua e Literatura , de Maria da Conceição Castro (1998), bate levemente 

na tecla da leitura para a realização da literatura, em que afirma que toda obra tem por 

objetivo tornar o leitor mais atencioso, mais consciente e capaz, fazendo-o sistematizar as 

informações sobre nossa língua e nossa cultura literária. No mais, as noções básicas de 

literatura vêm acompanhadas de textos ditos representativos de autores antigos e 

contemporâneos. Valoriza-se o contexto histórico e cultural, como pretexto para o estudo 

dos períodos literários. Nisso, não se diferencia da grande maioria dos escritores didáticos. 

Esses exemplos são bem significativos de como a literatura vem sendo encaminhada 

em nossos livros didáticos. Salvo exceções, a maioria dos autores se repetem, não 

contribuem com a melhoria do aprendizado de literatura e, ao que parece, esses livros 

servem mais para alcançar dividendos econômicos dos que os fazem, em detrimento da 

carência intelectual do aluno em formação literária. 

Já não é mais possível considerar a literatura como simples adorno, como o exterior 

postiço, estático, segundo palavras do professor argentino Raúl H. Castagnino, em O que é 

Literatura?  (1969). Ela é uma necessidade do homem, não importando condição social, 

estado, cultura, sexo, idade etc. Cada evento tem seu conteúdo literário. A significação da 

hora literária não se limita à sua essência fantasiosa, pois contém sempre um fato de 

conhecimento tão verdadeiro em si mesmo como os fatos de conhecimento das ciências 

humanas, naturais e exatas. A literatura, conforme os formalistas russos (Sklovski, 

Jakobson, Brik, Tynyanov, Eichenbaun e Tomashevski), tem leis específicas, estruturas e 
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mecanismos, que deviam ser estudados em si, e não reduzidos a alguma outra coisa. Para 

eles, a literatura é uma organização particular da linguagem e não uma pseudo-religião, ou 

psicologia, ou sociologia, embora os formalistas tenham passado longe da análise do 

conteúdo literário, já que o formalismo foi a aplicação da lingüística ao estudo da literatura, 

preocupada com as estruturas da linguagem e não com o que de fato ela poderia dizer. 

Encerrando, momentaneamente, essa tentativa de definição do que seja literatura, 

levemos em conta o que diz o crítico literário inglês Terry Eagleton em seu Teoria da 

Literatura: Uma introdução : 

[...] o que descobrimos até agora não é apenas que a literatura não existe 

da mesma maneira que os insetos, e que os juízos de valor que a 

constituem são historicamente variáveis, mas que esses juízos têm, eles 

próprios, uma estreita relação com as ideologias sociais. Eles se referem, 

em última análise, não apenas ao gosto particular, mas aos pressupostos 

pelos quais certos grupos sociais exercem e mantêm o poder sobre os 

outros. (Eagleton, 1983) 

Aqui verificamos que a literatura fica sendo o fator distintivo de soberania de uns 

para com os outros. Detém o poder quem domina melhor a linguagem em seus mais 

diversos aspectos e em seus múltiplos fins. 

Convém lembrar que “a literatura foi sempre uma espécie de afronta das novas 

formas de vida, de sentir e de pensar que se sucedem nos tempos”. (Coelho: 2000-94). A 

função religiosa, em diversas sociedades, foi uma das funções da literatura no que se refere 

a uma praticidade. Outras funções seriam a política, a filosofia, a ciência etc... Considerava-

se ser historicamente literatura o fato de “escrever bonito”. Com isso, excluíam-se autores 

que não se utilizavam da estética literária: Marx, Darwin, etc, e valorizavam os outros que 

assim procediam: Lamb, Macaulay e Mill por exemplo. Era a escrita bonita que as pessoas 
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consideravam ser literatura. Portanto, quaisquer obras científicas não podiam receber esse 

rótulo. Vê-se nitidamente que as pessoas trabalhavam com os conceitos abstratos entre o 

que era literário e o que era literatura, mas sem se aperceberem do fato. Embora os termos 

literários versus literatura possam ainda não ser os que melhor definem a contradição 

encontrada pelos estudiosos que se ocupam em definir o que é do que não é literatura, o que 

é do que não é texto literário. 

A literatura, se analisarmos os fatores históricos, sempre foi o alicerce dos valores 

das culturas e a responsável pela sua transmissão de geração a geração, considerando, é 

evidente, a forma oral e escrita da literatura. 

Compreende-se, que o ensino de literatura passa por profundas transformações que 

visam a uma nova definição do exercício de transmissão dos conhecimentos. A pura e 

simples aquisição do saber de forma unicamente acumulativo-quantitativa deixou de ser o 

referencial pretendido. Não é mais primordial o ter conhecimentos, a experiência 

acumulada. Nessa fase de transição do ensino de literatura, fase essa que ainda não está 

bem definida, mas que podemos – a priori – diagnosticar como sendo um processo de 

mutação para que acompanhe o evoluir da história. E, nessa transição, o que vale é a adesão 

ao movimento, tomando aqui a expressão de Edgar Morin, na obra Meus Demônios 

(1997). Vivemos, portanto, no limiar do confronto entre o que é tradicional e o que é 

emergente em termos de ensino de literatura em todas as áreas do conhecimento. 

A minha prática docente e naquelas em que pesquisei, não se verificam grandes 

mudanças. Ainda somos influenciados pelos livros didáticos que ficam assim como 

cerceadores de uma prática mais comprometida com o inovar. Seja por descompromisso, 

preguiça e/ou alienação a prática docente mimetiza o que encontra nesses livros, 

perpetuando um fazer pedagógico alienante e alienado, embora haja esforços por parte de 
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alguns docentes, ou já da grande maioria, para descoisificar e compromissar o ensino de 

literatura para que o mesmo consiga agradar o aluno e torná-lo um leitor de textos, de obras 

e do mundo. E é nesse universo que o meu trabalho se insere e se estrutura. 

2.2.1 O ENSINO DE LITERATURA 

O ensino de literatura vem tomando um aspecto de preocupação na 

assimilação por parte do educando e, na prática, por parte do educador. Ensinar 

começa a ser parte do processo que mais desafia os educadores, e aprender o que se 

ensina tornou-se o cerne dessa preocupação. 

Ensinar fica merecendo uma definição apropriada, redimensionada, que leve 

o educador a se posicionar melhor ou adequadamente frente ao seu objeto de 

trabalho, especificamente a literatura. Uma definição interessante do que seja ensino 

é dada por Imídio Giuseppe Nérici , quando diz que o ensino é: 

o processo que visa a modificar o comportamento do indivíduo por 

intermédio da aprendizagem, com o propósito de efetivar as intenções do 

conceito de educação, bem como de habilitar cada um a orientar a sua 

própria aprendizagem, a ter iniciativa, a cultivar confiança em si, a 

esforçar-se, a desenvolver a criatividade e entrosar-se com seus 

semelhantes, a fim de poder participar da sociedade como pessoa 

consciente, eficiente e responsável. (Nérici,1971:100) 

Com a nova reforma da Educação e do Ensino, voltamos a abordar o tema de 

que a Literatura pode ser o fio que conduzirá para uma nova estrutura do ensino 

literário, considerando a valorização do poder de formação que possui a Literatura. 

Podemos, portanto, afirmar que essa área do conhecimento atua de maneira ampla e 

profunda para dar forma aos valores culturais que movem uma sociedade ou uma 

civilização, pois, de acordo com Nelly Novaes Coelho (2000:24) “a literatura é um 
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autêntico exercício de vida, que se realiza com e na linguagem – esta complexa 

forma pela qual o pensar se exterioriza e entra em comunicação com os outros 

pensares.” 

Considerando a linguagem como o principal elemento construtor da literatura, 

Bakhtin afirma (1998): 

... não são palavras o que pronunciamos ou escutamos, coisas boas ou 
más, importantes ou triviais, agradáveis ou desagradáveis, etc.. A palavra 
está sempre carregada de um conteúdo ou sentido ideológico ou vivencial. 

Infelizmente, a prática exercida na grande maioria das escolas ainda é o 

ensino tradicional da literatura: segundo os critérios histórico e filológico. Pelo 

critério histórico, a obra é enquadrada no bloco social, econômico, histórico, 

político a que pertence. Faz-se biografia, sociologia, psicologia, historiografia, mas 

não se estuda literatura. O texto é pretexto. Pelo critério filológico, a obra se torna 

fonte de estudo de linguagem: análise morfológica, sintática, não percebendo (esses 

métodos) que a literatura tem ligações com a vida. 

Para Afrânio Coutinho, 

O ensino da literatura deve levar ao aprendizado da leitura (expressiva, 
interpretativa, dialogada). O aluno deve familiarizar-se com a língua e 
com o literário (a estrutura). Deve-se estabelecer o que é literatura 
(natureza, função e valor). O ensino de literatura deve levar à análise 
literária: exame de gênero, estrutura, interpretação e avaliação do todo. 
(Coutinho, 1976) 

Tal pensamento não se coaduna com os atuais programas pedagógicos 

instituídos nas escolas, inclusive no CEFET-AL, que prioriza o PSS (Programa 

Seletivo Seriado) e impõe uma metodologia de ensino voltada para o tradicional. 

Embora Coutinho esteja querendo ou propondo a formação do crítico literário, fato 

esse que está longe de ser efetivado no Ensino Médio. Talvez essa realidade se 

aproxime mais do curso de licenciatura em literatura. 
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Para Fernando Azevedo (1968), a literatura brasileira pouco ou nada tem a 

ver com a escola. Elas estão divorciadas. A escola brasileira sempre foi 

conservadora, nunca um instrumento de libertação. Eliminava-se desde os 

primórdios, tudo o que despertasse idéias de liberdade e de espírito crítico. A obra 

da escola, pela própria natureza, desenvolve-se mais no plano da conservação e 

preservação do que no da criação e renovação de valores. 

Para que tal libertação aconteça, creio, há que se levar em conta a 

contribuição das novas tecnologias e de todos os meios interativos possíveis para a 

concretização do ensino-aprendizagem de literatura. 

O processo de mudanças desencadeado a partir da nova Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação Nacional (Lei nº 9.394/96), resultante em parte da evolução e 

ampliação do conhecimento sistematizado, vem enfatizando a necessidade de a 

educação escolar trabalhar com conteúdos e recursos didáticos que qualifiquem o 

cidadão para a vida na sociedade moderna tecnológica, através da inclusão dos 

temas transversais nos Parâmetros Curriculares Nacionais. Essa lei pressupõe que a 

educação escolar pode, por meio de um ensino de qualidade, transformar-se numa 

via de acesso à formação de cidadãos que sejam aptos a compreender o mundo em 

que vivem, participar dele e, sobretudo, transformá-lo. Portanto, os PCN’s destacam 

a importância do conhecimento científico e tecnológico no ensino básico. Se há 

determinação política para isso, ainda é uma incógnita. 

Citando os PCN’s do Ensino Médio, concernentemente à utilização das 

novas tecnologias para a produção do ensino-aprendizagem, verificamos que: 

No momento em que se verifica uma revolução na vida e no trabalho, 

através do processo de automação, a escola precisa mudar, não só de 
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conteúdos, mas aceitando novos elementos que possibilitem a integração 

do estudante ao mundo que o circunda. (Brasil, 1999:117) 

Como recurso pedagógico usado no auxílio ao processo de construção do 

conhecimento, a informática requer maior domínio sobre conteúdos disciplinares, 

processo de construção do conhecimento. Incluir a informática como componente 

para o ensino de literatura fará com que o mundo tecnológico e científico seja 

presença concreta, aproximando a escola do mundo real e contextualizado. 

2.3  LEITURA 

É muito comum encontrarmos autores que defendem o ensino de literatura como sendo 

uma fonte, um pretexto para o ensino de línguas, tais como: Izabel Filho Brandão, Carter E 

Long, Brunfit & Carter, entre outros.  

Em contrapartida, Afrânio Coutinho (1976: 14) defende que “o ensino de literatura deve 

ser feito no serviço da literatura. A língua é apenas o instrumento, e deve ser subsidiário, 

em função da leitura e interpretação de texto”. 

A leitura, há algumas décadas, vem sendo o foco de inúmeras formalizações de 

modelos teóricos e de realização de investigações em diversas áreas do conhecimento, 

podendo-se até ensejar que há outro a ser explorado sobre a matéria. Porém a experiência  

em sala de aula, o diálogo com os alunos e professores e analisando pesquisas de colegas 

que trabalham nessa área, a exemplo da professora doutora Rita M. D. Zozzoli (1998:67), 

ainda há muito a refletir sobre esse ponto e que em suas palavras: “ainda há muito a refletir 

sobre a questão quando se elege a sala de aula como centro da observação dos fenômenos 

e quando se pretende ir além da visão de leitura como simples prática escolar”. (Zozzoli, 

1998) 
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Entretanto, seria bom tentarmos definir o que é a leitura, ou pelo menos tentar 

esclarecer um pouco mais o que vem a ser esse processo. E como processo é uma atividade 

complexa, plural, que se desenvolve em variadas direções. Segundo Gilles Thérien (1990: 

1-4), há cinco dimensões no processo da leitura:  

� Processo Neurofisiológico; 

� Processo Cognitivo; 

� Processo Afetivo; 

� Processo Argumentativo; 

� Processo Simbólico. 

Um processo neurofisiológico, é aquele em que a leitura é, antes de mais nada, um 

ato concreto do ser humano. Para Vicente Jouve, 

[...] nenhuma leitura é possível sem um funcionamento do aparelho visual 

e de diferentes funções do cérebro. Ler é, anteriormente a qualquer análise 

do conteúdo, uma operação de percepção, de identificação e de 

memorização dos signos. (Jouve, 2002: 17) 

Tal definição já encontra diferenças acentuadas em outro estudioso – François 

Richaudeau (1969), que em seus estudos tentou descrever minuciosamente tal atividade 

cerebral. Para ele, o olho apreende os signos por “pacotes”. O movimento do olhar é feito 

de saltos bruscos e descontínuos entre os quais pausas mais ou menos longas permitem a 

percepção. Durante essas paradas, o olho gravaria seis ou sete signos e a sua visão 

“periférica” anteciparia a seqüência. Quando o texto é composto por palavras breves, 

simples e polissêmicas, o leitor consegue decifrá-las mais facilmente. As frases mais 

adaptadas aos quadros mentais do leitor são as curtas e estruturadas. Segundo Richaudeau, 
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se um autor não respeita os princípios de legibilidade, todos os deslizes semânticos tornam-

se possíveis; assim, o texto “lido” não é mais realmente o texto “escrito”. Tal fato 

demonstra  que o ato de ler é fortemente subjetivo já nele mesmo. Portanto, a leitura – 

considerada no seu aspecto físico – mostra-se como uma atividade de antecipação, de 

estruturação e de interpretação. 

Começa-se agora a falar, perfunctoriamente ainda, sobre o segundo processo de 

leitura que é o processo cognitivo. 

Após o leitor perceber e decifrar os signos, ele tenta entender do que se trata. Há um 

esforço de abstração importante na conversão das palavras e grupos de palavras em 

elementos de significação. 

Roland Barthes, em O prazer do texto, explica precisamente as duas práticas de 

leitura que acontecem nesse processo, que são a progressão e a compreensão do texto. Para 

ele: 

[...] uma vai direto para as articulações da história, considera a extensão 

do texto, ignora os jogos de linguagem (...); a outra leitura não deixa 

passar nada; ela pesa, gruda ao texto, lê, se assim se pode dizer, com 

aplicação e ânimo, enxerga em cada ponto do texto o assíndeto que corta 

as linguagens – e não a história: não é a extensão  (lógica) que a cativa, o 

desfolhamento das verdades, mas o folhear do sentido.” (Barthes, 1973: 

22-3) 

Assim, entre “progressão” e “compreensão”, há pontos intermediários: as duas 

práticas podem combinar-se nas mais diversas amplitudes. Contudo, a leitura solicita uma 

competência: o leitor deve possuir um saber mínimo, caso ele queira prosseguir na leitura. 

O terceiro processo de leitura é aquele que advém das emoções (pelo menos em grande 

parte) que ele desperta. É o chamado processo afetivo. 
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O principio de identificação está nas emoções, motivador primordial da leitura de 

ficção. Por provocar em nós admiração, piedade, riso ou simpatia as personagens 

romanescas despertam o nosso interesse. Quem colocou, no início do século, em evidência 

esse destaque da emoção no jogo textual, foi Tomachevski, que escreveu o seguinte: 

Quanto maior o talento do autor, mais difícil é se opor a suas diretivas 

emocionais, mais convincente é a obra. É essa força de persuasão que, 

sendo um meio de ensinamento e de predicação, é a fonte de nossa 

atração pela obra. (Tomachevski, 1965: 296) 

O leitor é afetivamente vulnerável. Essa vulnerabilidade afetiva do leitor foi 

percebida e assinalada por Freud (1985). É da afetividade que dependeria nosso 

envolvimento e/ou comprometimento no universo do texto e, por conseqüência, a 

experiência dele extraída: 

Em relação ao que nos acontece na vida, comportamo-nos todos, 

geralmente, com uma passividade igual e permanecemos submetidos à 

influência dos fatos. Mas somos dóceis ao apelo do poeta; pelo estado no 

qual ele nos deixa, pelas expectativas que desperta em nós, ele pode 

desviar nossos sentimentos de um efeito para orientá-los em direção a 

outro. (Freud, 1985: 262) 

O papel das emoções no ato de leitura é fácil de se entender, pois ligar-se a uma 

personagem é interessar-se pelo que lhe venha a ocorrer, isto é, pela narrativa que o coloca 

em cena. Portanto, algo que parece condenado ao fracasso é pretendermos extirpar a 

identificação – e conseqüentemente o emocional – da experiência estética. Eles se 

completam e se realizam no ato de leitura. 

O quarto processo de leitura é o chamado processo argumentativo. Nele, o texto, 

mesmo no caso das narrativas em terceira pessoa, é sempre analisável como “discurso”, 

engajamento do autor perante o mundo e os seres, pois é um texto que é resultado de uma 
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vontade criadora, um conjunto organizado de elementos. Essa vontade de agir sobre o 

destinatário, de transformar o seu agir, dá-se o nome de intenção ilocutória (termo 

resgatado do vocabulário da pragmática). E essa intenção ilocutória é própria dos textos de 

ficção. 

Se a função argumentativa vincula-se nitidamente ao romance de tese, também a 

encontramos em outros tipos de textos. Porém, qualquer que seja o tipo de texto, o leitor é 

sempre interpelado de forma mais ou menos clara. É um assumir ou não a argumentação 

desenvolvida para si mesmo. J. M. Adam, a respeito da narrativa, assevera o seguinte: [...] 

a narração visa a levar o interpretador em potencial (caso da comunicação escrita) ou 

atual (caso da comunicação oral) a uma certa conclusão ou desviá-lo dela. (Adam, 1985: 

6-7) 

A esse processo de leitura importa levar o leitor à reflexão sobre o seu ato de leitura 

naquilo que está sendo lido. Talvez a intenção ilocutória seja, às vezes, a de levar o leitor a 

se questionar sobre o seu modo de construir o sentido. 

Finalmente, analisando-se o quinto processo de leitura, que é o processo simbólico. 

Ressalta-se o contexto cultural onde cada leitor evolui e que se reflete no sentido que se 

extrai da leitura (contrapondo-se em face da história, dos argumentos apresentados, da 

relação entre os pontos de vista). Vale dizer que toda leitura interage com a cultura e os 

esquemas dominantes de um meio de uma época. Agindo nos modelos do imaginário 

coletivo (inconsciente coletivo?), a leitura afirma seu alcance simbólico, quer os evite quer 

concorde com eles. 

Assim colocado, é interessante anotar nesse ínterim, o que o escritor francês, Gilles 

Thérien, aponta nesse sentido: 

O sentido no contexto de cada leitura é valorizado perante os outros 

objetos do mundo com os quais o leitor tem uma relação. O sentido fixa-

se no plano do imaginário de cada um, mas encontra, em virtude do 
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caráter forçosamente coletivo de sua formação, outros imaginários 

existentes, aquele que divide com os outros membros do seu grupo ou de 

sua sociedade. (Thérien, 1990) 

Portanto, a leitura concretiza-se como parte interessada de uma cultura. Se levarmos 

em conta a repercussão notável das obras ditas das luzes em relação à (r)evolução 

intelectual do século XVII (“O espírito das leis”, “Carta sobre os cegos”, o primeiro volume 

da “História natural” e da “Enciclopédia”, “O tratado das sensações”, apenas como 

exemplos ilustrativos), teremos uma avaliação da maneira pela qual a leitura pode 

transformar os intelectos em alguns anos. 

Considerar estudos que destacam uma única perspectiva (lingüística, 

psicolingüística, enunciativa ou histórico-social) não encerram um ponto tão complexo, 

principalmente quando o fim é se trabalhar o processo como um todo, na perspectiva de 

uma formação de leitores e produtores de textos, concordando aqui com a professora 

Zozzoli, “para agir no mundo, para ser cidadãos, através de suas ações.” (1998). 

Trabalhar com a leitura em sala de aula depende intrinsecamente dos objetivos de 

ensino e aprendizagem que se quer alcançar. Amiudemente, a visão de ensino mais comum, 

ainda é a de transmissão de conhecimentos, servindo a leitura ao objetivo principal dessa 

transmissão de conhecimentos e de avaliação dessa transmissão. O que variam são os tipos 

de conhecimentos que vão ser introduzidos, nesse duplo objetivo, de acordo com as linhas 

teóricas subjacentes. 

Geraldi (1991:173-174) comenta sobre o “pretexto” da leitura, discutindo sobre para 

quem o pretexto serve (professor ou aluno), bem como sobre o tipo de pretexto, que 

inclusive pode não ser o de transmissão de conteúdo (o texto como pretexto para a 

produção de outro texto ou para dramatizações, ilustrações, desenhos etc). E como 
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trabalhar, então, o texto literário em sala de aula? Para Marisa Lajolo (1993: 11) “O que 

fazer com ou 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”. 

Apostar-se numa concepção de leitura que a vê concomitantemente como instituição 

e como fazer coletivo, percebe-se que se pode engrandecer a reflexão sobre a natureza e o 

percurso social da leitura, deixando em planos menores discussões sobre metodologias e 

estratégias que, em nome da leitura, usualmente são vistas como os elementos 

determinantes do desinteresse dos jovens pela leitura. 

Os profissionais que lidam com a iniciação na leitura (pelo menos os mais 

estreitamente ligados e responsáveis por isso) deveriam ser bons leitores. Os professores 

precisam gostar de ler, necessitam de ler muito, urge envolverem-se com aquilo que lêem. 

Infelizmente, tal perfil ainda não se coaduna ao professor. 

Um início possível poderia ser com o papel religioso da leitura. O povo de Israel era 

chamado, na Antigüidade, de o “o povo do Livro”, referência à Torá, a lei, legado deixado 

por Moisés. Já se disse uma vez que os gregos nos deixaram a sua arte; os romanos, o 

Coliseu; os egípcios, as pirâmides; os judeus, “um” livro. Como veremos, a leitura tinha um 

papel agregador do povo e o político, que, de certa forma, perdura ainda hoje em nossa 

sociedade, visto o livro sagrado judaico ter sido aceito como argumento junto à ONU 

quando da formação do Estado de Israel. Mas não é esse o início necessário hoje. 

Hoje queremos saber qual o papel desse instrumento obsoleto, chamado livro, na 

nossa vida. Para muitos ler é um ato puramente fruitivo, e não deixam de ter razão, pois 

durante muito tempo essa idéia, a da pura fruição, dominou o cenário mundial, 

principalmente quando a única e possível diversão era ler algum texto, de preferência 

proibido. Ler era, e ainda é, uma forma de escapar do cotidiano maçante e opressivo do 
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qual o homem torna-se parte. Era, e ainda é, um modo de se chegar a novos mundos, 

enxergar novos horizontes, desbravar mares nunca dantes navegados, sentir aquilo que 

jamais poderíamos imaginar que pudéssemos sentir. Enfim, ler era, e ainda é, a válvula de 

escape através da imaginação, essa maravilhosa capacidade que distancia os homens tanto 

da realidade e os torna tão reais e humanos. 

Talvez, realmente, a leitura como fruição seja um espécime em extinção, para 

desespero dos saudosistas, mas não é, definitivamente, problema para a leitura esse fato, 

nem para a literatura, de ficção ou não. José Saramago, primeiro e único prêmio Nobel de 

língua portuguesa da história, no seu romance A caverna (atualização da alegoria da 

caverna platônica, colocada na sociedade de massa, tudo girando agora em torno de um 

shopping center, e quem está fora dele sendo barbárie) coloca um intrigante diálogo entre 

um pai, Cipriano Algor – oleiro, personagem central – e sua filha, Marta: 

Estou a ficar surpreendida com o seu conhecimento destas matérias, Vivi, 

olhei, li e sentir, que faz aí o ler, Lendo, fica-se a saber quase tudo, Eu 

também leio, Algo portanto saberás, Agora já não estou tão certa, Terás 

então de ler doutra maneira, como, não serve a mesma para todos, cada 

um inventa a sua, a que lhe for própria, há que leve a vida inteira sem 

nunca ter conseguido ir mais além da leitura. Ficam pegados à página, não 

percebem que as palavras são apenas pedras postas a atravessar a corrente 

de um rio, se estão ali é para que possamos atravessar à outra margem, a 

outra margem é que importa, A não ser, A não ser, quê, A não ser que 

esses tais rios não tenham duas margens, mas muitas, que cada pessoa que 

lê seja, ela, a sua própria margem, e que seja sua, apenas sua, a margem a 

que terá que chegar (...) (Saramago, 2000: 77) 

Nesse diálogo está colocada toda a percepção de que leitura é um ato integrante da 

formação humana (Vivi, olhei, li e senti), mas que mais que ler simplesmente (há que leve a 

vida inteira sem nunca ter conseguido ir mais além da leitura) é preciso trilhar um caminho 
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diferente, único e profundo (cada um inventa a sua, a que lhe for própria), porque o ato da 

leitura deve conduzir a uma outra dimensão (as palavras são apenas pedras postas a 

atravessar a corrente de um rio), que por sua vez, também é diferente, única e profunda 

(esses tais rios não tenham duas margens, mas muitas, que cada pessoa que lê seja, ela, a 

sua própria margem, e que seja sua, apenas sua, a margem a que terá que chegar). Ler, 

como fruição é uma atividade nobre e, hoje, não esgota o sentido da leitura. É preciso 

encaminhar  a nossa consciência para uma vereda na qual se perceba que a leitura é um 

meio de obtenção de capacidades intelectual. Isto é, que não mais, e cada vez menos, 

precisaremos sentir prazer pela leitura feita, mas sim sentiremos o prazer do conhecimento 

obtido com a leitura feita, seja esse conhecimento físico, químico ou biológico, psicológico 

ou filosófico, sentimental ou racional, não importa. 

A leitura em si, e a literatura em especial, busca o seu espaço além da fruição, busca 

o seu status de meio de conhecimento humano e nesse sentido, muitas vezes, os professores 

têm que retirar a inocência das leituras propostas, para que os alunos se interessem pelo 

conteúdo último e não só pela “historinha”, a qual eles conhecem, porque já ouviram, viram 

filmes, etc. A leitura de Dom Casmurro no início do século XX era uma, hoje é outra, e 

essa distância, bem como a distância entre o significado intrínseco e a sua aplicação na vida 

real, é a verdadeira disciplina de literatura. Por isso, convém citar o escritor Mario Vargas 

Llosa (1996), quando diz que: 

Se o objetivo é apenas o de entreter e fazer com que os seres humanos 

passem momentos agradáveis, perdidos na irrealidade, emancipados da 

sordidez cotidiana, do inferno doméstico ou da angústia econômica, em 

descontraída indolência intelectual, as ficções da literatura não podem 

competir com as oferecidas pelas telas, seja de cinema ou de TV. As 

ilusões forradas com a palavra exigem a participação ativa do leitor, um 
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esforço de imaginação e, às vezes – quando se trata de literatura moderna 

– complicadas operações de memória, associação e criação, algo de que as 

imagens do cinema e da televisão dispensam aos espectadores, por isso, 

os espectadores se tornam cada vez mais preguiçosos, mais alérgicos a um 

entretenimento que requeira esforço intelectual. (...) As ficções 

apresentadas na tela são intensas por seu imediatismo e efêmeras por seus 

resultados. Prendem-nos e nos desencarceram quase de imediato – das 

ficções literárias nos tornamos prisioneiros pela vida toda. Dizer que os 

livros daqueles escritores (Dostoievski, Faulkner, Kafka, Joyce, Proust, 

etc.) entretêm, seria injuriá-los, porque, embora seja impossível não ler 

tais livros em estado de transe, o importante da grande literatura é sempre 

posterior à altura: um efeito deflagrado na memória e no tempo. (Llosa, 

1996) 

Llosa defende que a fruição feita através das mídias eletrônicas (cinema, televisão) 

são efêmeras e têm, somente, sentido imediato diferente da prisão perpétua promovida pela 

literatura (prisão essa na qual habitam cenas memoráveis como a batalha entre Aquiles e 

Heitor, o Cavalo de Tróia, a auto-punição de Édipo, a morte de Romeu e Julieta, a morte da 

cadela Baleia, a descoberta de Riobaldo em relação a Diadorim, o duelo entre o Capitão 

Rodrigo e Bento Amaral, cenas que são, para quem alguma vez na vida penetrou nesse 

universo, inesquecíveis e apresentam mais que somente histórias, possuem significados 

profundos  em relação ao homem e o seu entender-se como humano). Essa prisão se dá, 

justamente porque atinge-se o âmago da existência, dando um sentido maior e tornando 

capazes de, mais que leitores, partícipes desse universo criado. 

Fernando Pessoa utilizava a metáfora da navegação para a literatura e dizia que: 

“Navegar é preciso, viver não é preciso”. Por que ler? Lê-se porque se é humano. E se é 

mais e mais humano na medida em que se deixa medir pela sua leitura. Capacitar a 

percepção de mundo possível para a vida comum. Esse é o papel da leitura: tornar os 
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homens seres humanos, no sentido mais renascentista da expressão, e para cumprir esse 

papel é que a leitura não pode ficar no nível primário de entendimento de letras, palavras e 

frases, é necessário, é preciso, adentrar, penetrar surdamente o reino das palavras, e lá 

entre o posto e suposto, entre o dito e o subtendido, lá se fazer leitor, mais do que de 

palavras, do mundo, de imaginação e, às vezes – quando se trata de literatura moderna – 

complicadas operações de memória, associação e criação, algo de que as imagens do 

cinema e da televisão dispensam aos espectadores. Por isso, os espectadores se tornam cada 

vez mais preguiçosos, mais alérgicos a um entretenimento que requeira esforço intelectual. 

2.4  PROCESSOS MULTIMIDIÁTICOS EM SALA DE AULA 

Essa crise entre o antigo e o novo perpassa o surgimento das novas tecnologias, 

principalmente o computador, podendo ser mesmo ele a causa principal para que haja 

grandes mudanças na prática de ensino de literatura, em particular. Esse caos – que não 

pressupõe desorganização, mas que é compreendido aqui como informações altamente 

complexas – gera mundos novos e não mais anuncia fins apocalípticos. É a ciência que traz 

como exemplo modelar essas novas concepções da matéria e que nos força a uma tomada 

de posição, mesmo que essa decisão de mudança implique em risco. Convém perguntar: há 

espaço para a Literatura dentro desse contexto do ciberespaço que se pluraliza 

vertiginosamente? 

Aprioristicamente, muitos poderão afirmar que não existe espaço, entretanto não 

devemos nos esquecer de que a Literatura volta a ser foco de atenção em todas as áreas das 

Ciências Humanas por ter como matéria-prima a palavra. Vale salientar o que disseram 

Lacan: “Só existe o que for nomeado” e Heidegger “A palavra é morada do Ser” para que 

possamos verificar que a literatura não perdeu nem perderá sua importância, o que força 
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nos preocupemos ainda mais com o ensino de literatura. Coelho afirma que para Vygotsky: 

“a linguagem resulta de uma criação viva, dinamizada pela imaginação acontecida em 

certo momento histórico e em constante mutação (dependendo sempre de quem a lê ou 

ouve)”.(Coelho, 2000:26) 

Em Fortini, lê-se que: “Sartre escreveu que a literatura se faz na linguagem mas nunca 

é dada na linguagem; ela é uma relação entre os homens e um apelo a sua liberdade”. 

(Fortini, 1989:182) 

Essa dupla dimensão (relação/signo, matéria foneticamente registrada/pensamento) “é 

indisfarçável: o objeto literário é o lugar onde se manifesta, sob forma de comunicação uma 

determinada relação social; nem esta pode ser garantida, tornada permanente, a não ser 

materializando o princípio formal no interior da comunicação: quer dizer, concretamente, 

multiplicando as correlações, as oposições, as formas significativas, a especificidade do 

espaço literário; onde, quando muito, se deve observar que ‘as correlações, as oposições, as 

formas significativas’ podem assemelhar-se demasiadamente às figuras do discurso que 

com a elevação da sua freqüência garantiram, segundo alguns, a natureza 

predominantemente literária de um dado texto; ao passo que, mais uma vez, não se pode 

manter viva a manifestação de uma dada relação social se, ainda que por um instante, 

esquecer um dos termos da relação, isto é, se não se vir que não é esta ou aquela presença 

de correlações, oposições de formas significativas, em presença como em ausência, com 

elevada ou mínima densidade, diante de um contexto específico. O objeto literário é o lugar 

em que se manifesta, sob forma de comunicação (ou seja, como aparência de comunicação 

e substância de aparição), uma determinada relação social. 
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O caráter literário de um texto não é simplesmente de um conjunto de indicadores 

textuais, uma vez que o valor da obra se produz segundo contextos sócio-culturais 

específicos.  

O artista que faz a obra é ele próprio feito, no campo de produção, por 

todo o conjunto daqueles que contribuem para descobri-lo e consagrá-lo 

enquanto artista conhecido e reconhecido – críticos, prefaciadores, 

‘marchands ’ etc. (Viegas, 2002:09-10). 

Vale ressaltar, ainda em Viegas, que: 

Como o conceito de literatura, de uso dominante até hoje, surgiu contra o 

pano de fundo de um conceito relativamente preciso de ‘totalidade 

histórica’, com o desaparecimento dessa totalidade, a figura igualmente 

precisa da ‘literatura’ não pode, do mesmo modo, persistir. A razão mais 

importante para a crise do conceito de literatura pode bem encontrar-se aí, 

em tantas tentativas de redefini-lo apenas no contexto de uma ciência da 

literatura, excluindo-se o campo da reflexão da teoria da história. (Viegas, 

op. cit.,  2002:10). 

Atualmente, uma reflexão profunda sobre cultura contemporânea não pode mais 

deixar de lado a grande incidência da mídia eletrônica e da informática. O exercício não se 

restringe apenas a campos disciplinares comumente ligados à mídia, tal qual o cinema ou a 

televisão, como também se alarga à história, à filosofia, à sociologia e também à literatura. 

Quando se passa para a forma multimidiática, os papéis ligados ao leitor, ao autor e ao texto 

precisam ser repensados. A literatura passa a disputar novos espaços abertos pelas novas 

tecnologias, saindo finalmente de um lugar estanque em que se encontrava, que era a 

biblioteca. 

Não mais surpreende ninguém a existência de uma literatura comercial e que as 

necessidades comerciais impõem-se no ambiente cultural. Hoje em dia, essa influência dos 
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detentores do poder sobre os instrumentos de circulação – e de consagração, é muito 

complexa e avolumada. Por conseguinte, as novas tecnologias promovem mudanças na 

produção, na reprodução e na difusão dos bens culturais de forma geral. 

De uma certa maneira, atualmente, os profissionais de ensino, os produtores 

culturais e os críticos são formados pela mídia. Segundo Viegas (op. cit., 2002:15-16): 

Na globalização eletrônica, o modelo de comunicação de massa 

tradicional – concentrado em monopólios em que poucos produzem para 

muitos – cede lugar a uma coletivização de produção e consumo de 

informações, acompanhada de uma desmassificação – como no caso da 

internet. Paralelamente a esse processo, consolida-se, para as grandes 

camadas da população uma cultura, cujos exemplos paradigmáticos são os 

seriados norte-americanos. (Viegas, 2002) 

Fazendo um paralelo entre o que diz Viegas e o que afirma Lévy em “Tecnologias 

da Inteligência” (1998, p. 127):  

No que diz respeito à pragmática da comunicação, na tradição oral, os 

parceiros encontram-se mergulhados nas mesmas circunstâncias e 

compartilham hipertextos próximos. No caso da escrita, a distância entre 

os hipertextos do autor e do leitor, pode ser muito grande (...). Enquanto o 

critério dominante no pólo da oralidade primária é a conservação e, no 

pólo da escrita, a verdade, de acordo com modalidades de crítica, 

objetividade e universalidade, no pólo informático-midiático, os critérios 

dominantes são a eficácia e a pertinência. (Lévy, 1998) 

Há uma preocupação com os perigos que todas as mudanças ocasionam. A 

sociedade democrática é valorizada decisivamente pela mídia de massa, embora haja ainda 

muitos defeitos nessa mídia, que surgiu como provedora de informações e como aspecto de 

ligação de união nacional e que, segundo interesses vários, conecta pessoas. As novas redes 

eletrônicas pessoais também podem comungar desses interesses ou corroê-los. Vamos 
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encontrar nas palavras de Gladys Ganley, pesquisadora de comunicações, as seguintes 

observações, que corroboram o que foi dito: 

Nas sociedades livres, o acesso à informação tende a ser considerado 

como democratizante e, portanto, desejável. Mas esse acesso instantâneo 

numa escola tão ampla jamais fora possível antes, e poderia criar 

modificações tão inquietantes que os resultados gerais talvez não fossem 

de todo positivos. (Ganley,  1991:20) 

A nossa sociedade, que já está dedicada à ampliação do mercado de idéias, deixa-

nos sem escolha: aceitar os riscos sociais das novas redes eletrônicas. E essas redes têm 

uma conexão comum a todas quer seja a internet. Vamos encontrar em Wilson Dizard Jr., 

“A Nova Mídia”, o seguinte: 

O poder da internet está baseado na sua habilidade de superar as barreiras 

que limitavam o aceso de uma enorme massa de informações para os 

consumidores comuns (...). Os meios de comunicação de massa 

constituem apenas uma pequena parte de uma indústria da informação que 

é cada vez mais dependente das ferramentas de distribuição da internet 

para entregar seus produtos. (Dizard,  2000:25) 

Portanto, as proximidades efetivas serão ou já estão sendo modificadas, ou melhor, 

o espaço prático modificou-se ou foi modificado por cada dispositivo de transporte e 

comunicação. Destaquemos também que o telefone, a televisão por satélite e a Internet 

ampliam a oferta de uma proximidade cognitiva e afetiva não menos perturbadora. 

Outro posicionamento importante sobre esse aspecto dos instrumentos multimídias que 

interligam pessoas e atividades é de Pierre Lévy. Segundo ele, 

O melhor uso que possa ser feito dos instrumentos de comunicação com 

suporte digital é, ao meu ver, a conjugação eficaz das inteligências e das 

imaginações humanas. A inteligência coletiva é uma inteligência variada, 

distribuída por todos os lugares, constantemente valorizada, colocada em 
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sinergia em tempo real, que engendra uma mobilização otimizada das 

competências. (Lévy, 1999:199-200) 

Não somos meros consumidores de produtos e/ou informações advindos de todo o 

planeta. Nossas atitudes sensíveis e concretas aumentam seu alcance para atingir as 

margens do outro lado. É já possível ter clientes, parceiros e/ou amigos em toda e qualquer 

parte. A comprovação da inteligência humana está em proporcionar, a seus iguais, meios 

para que a sociedade, em que esse homem vive, se torne também inteligente. É pela 

conexão que a inteligência humana atua: com os outros, o distante, o metafísico, os 

desencarnados (mortos), o passado, o presente e o futuro e tantos outros meios e dimensões 

que os animais não possuem ou neles não existem. 

A importância do papel mediador dos suportes da informação, desde o surgimento 

do livro até a última aplicação dos meios interativos tecnológicos, é reconhecida, apesar do 

pouco tempo de existência dos sistemas escolares. Há, basicamente três razões para isso, 

segundo Juana M. Sancho Gil: 

[...] a primeira, porque a aparição de cada novo meio transforma e 

enriquece as maneiras de representar, armazenar e comunicar o saber e a 

informação e requer o desenvolvimento ou a aquisição de novas destrezas, 

habilidades e saberes e, talvez, o esquecimento de outras. A segunda, 

porque cada nova tecnologia da informação contribui com o processo de 

transformação das estruturas sociais, laborais, culturais e econômicas, 

criando novas áreas de trabalho (também destruindo outras) ou variando o 

modo de atuar das existentes. A terceira, porque uma das finalidades dos 

sistemas escolares consiste em tornar acessível a um segmento cada vez 

mais amplo da população o conjunto de saberes e habilidades elaborado 

pela humanidade. (Gil, 1999) 

Como a história tem demonstrado, o que determina e (des)estabiliza a educação são 

as transformações havidas na sociedade. Essa educação se diversifica de acordo com as 
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mudanças político-econômica-culturais. Estamos, hoje em dia, diante de um momento de 

questionamentos sociais e educativos profundos, imperando a cultura do virtual (nos grupos 

ditos ainda “privilegiados”), responsável pela introdução da sociedade em rede. 

Segundo Castells, 

Essa sociedade é caracterizada pela globalização das atividades 

econômicas decisivas do ponto de vista estratégico; por sua forma de 

organização em redes; [...] por uma cultura de virtualidade real 

construída, a partir de um sistema de mídia onipresente, interligado e 

altamente diversificado. (Castells, 1996: 17) 

Por conseguinte, a cultura do virtual cresce e impõe uma reorganização da 

sociedade, devendo essa sociedade estar mundializada e interconectada para possibilitar o 

atendimento dessas novas exigências que já vêm impostas. 

Dentro dessa perspectiva e considerando que o conhecimento científico e 

tecnológico ocupa um lugar de destaque nos processos de manutenção ou de transformação 

das relações sociais, econômicas, políticas e culturais, o acesso a esse saber e, sobretudo, o 

seu domínio representam uma das formas de poder e, portanto, de inclusão na sociedade 

contemporânea. 

Complementando esse raciocínio e/ou desenvolvendo-o, é interessante apontar aqui 

o que escreveu sob essa ótica humanista de Pierre Lévy, a autora Nelly Novaes Coelho, em 

Literatura: Arte, Conhecimento e Vida, assim se expressa: 

Diante dessa situação de fato, faz-se urgente que a reformulação dos 

esquemas educativos se realize num duplo movimento: o de busca e 

experimentação do novo (estimulando a criatividade do aluno) e o de 

transmissor do antigo (passando para o educando o saber da tradição 

naquilo que permaneça válido). Ou, em outras palavras, faz-se urgente 

que os novos programas possam estimular ao mesmo tempo a desordem 

criadora e a disciplina ordenadora. Esse é o desafio a ser enfrentado por 
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todos nós, empenhados na experimentação de novos programas e novos 

métodos que, embora provisórios, possam preparar os caminhos que 

desembocarão no Novo Sistema. (Coelho, 2000) 

A escola, concebida como “Agência de comunicação sociocultural”, é o espaço 

privilegiado para promover a socialização de todo o conhecimento, apreendido como 

instrumento para decisões socialmente justas, economicamente sustentáveis, politicamente 

viáveis e culturalmente construtivas e voltadas ao desenvolvimento da sociedade com 

qualidade de vida. 

Assim sendo, aproprio-me das palavras de Pierre Lévy, em Cibercultura , quando 

ele afirma que está profundamente convencido de que: (...) permitir que os seres humanos 

conjuguem suas imaginações e inteligências a serviço do desenvolvimento e da 

emancipação das pessoas é o melhor uso possível das tecnologias digitais. (Lévy, 

1999:208) 

Se é utopia ou possibilidade factual, só o tempo poderá responder. Entretanto, a 

aplicação das novas tecnologias no ensino da literatura, ao que parece, é uma das saídas 

mais viáveis para a melhoria desse ensino. 

Nessa perspectiva, a educação escolar pode contribuir, a partir do desenvolvimento de 

uma atitude interdisciplinar, para a construção de novas significações do real, na medida 

em que se permite incluir, no trabalho com o conhecimento, o dialogar com o “novo”, com 

os avanços da ciência, com as novas ciências e com as novas tecnologias, permitindo a 

interatividade desses meios. 
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3. METODOLOGIA 

 

3.1  ESCOLHA DA PESQUISA 

A primeira dificuldade que se apresentou foi a da escolha da pesquisa mais 

adequada possível, possibilitando uma análise aprofundada dos resultados e uma possível 

aplicação desses resultados obtidos que pudessem sanar ou minorar a dificuldade na 

aprendizagem. 

A pesquisa qualitativa, a priori, pareceu atender aos pressupostos requisitados, visto 

que, segundo o pesquisador Roberto Jarry Richardson, em seu livro “Pesquisa Social, 

Métodos e Técnicas”:  

A pesquisa qualitativa pode ser caracterizada como a tentativa de uma 

compreensão detalhada dos significados e características situacionais 

apresentados pelos entrevistados, em lugar da produção de medidas de 

características ou comportamentos. (Richardson, 1999:90) 

Esse método viabiliza o entendimento da natureza de um fenômeno social, que é o 

que se busca nesta pesquisa. O método quantitativo pode viabilizar um estudo através de 

gráficos, estatísticas etc., mas não consegue aprofundar-se na tentativa de explicitar 

problemas mais complexos. E o que se busca aqui não é saber quantos alunos gostam e 

quantos não gostam de literatura, mas tentar descobrir que fatores levam determinados 

alunos a aprenderem mais ou aprenderem menos, a se interessarem mais ou se interessarem 

menos sobre o fim dessa pesquisa, que é o ensino de Literatura. É claro que, para isso, 

precisar-se-á de dados quantitativos para corroborarem minhas conclusões. 

Pretende-se, através do material recolhido e decomposto, atingir três fins: 

“ultrapassagem da incerteza”, “enriquecimento da leitura” e “integração das descobertas”. 
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Assim sendo, a análise do material detém três alvos complementares, interligados 

dentro da proposta de investigação social: 1- o heurístico (descoberta das pesquisas: através 

do material coletado, propõe-se uma atividade de busca – perguntas e respostas procurando 

encontrar a solução dos problemas); 2 – “administração de provas”: parte de hipóteses 

provisórias, informa-as ou as confirma e acrescenta outras; 3 – ampliação da compreensão 

de contextos culturais com sinonímias que vão além do nível espontâneo das mensagens. 

Para Minayo (1998), nesse ínterim, há consenso entre os investigadores. As 

divergências e dificuldades existem quando se propõe à análise do material coletado. Não 

há concordância, aí, quanto a pressupostos teóricos ou métodos e técnicas a serem 

empregados. Minayo discute essa fase da pesquisa, analisando, sob sua ótica, os progressos, 

as involuções e/ou recuos e os debates relacionados à análise do material qualitativo. Ela 

opta pelos caminhos mostrados pela hermenêutica – dialética. Assim justifica a sua escolha:                                     

Essa escolha se fundamenta na busca de um instrumental que corresponda às        

dimensões e à dinâmica das relações que apreendemos numa pesquisa que toma como objetivo a 

saúde em suas mais diversas facetas: concepções, política, administração, configuração institucional 

entre outras, enquanto representações sociais e análise de relações. (Minayo, 1998) 

Verifica-se, então, uma preocupação em definir análise de conteúdo e análise do 

discurso, como sendo (o primeiro) a representação do tratamento dos dados de uma 

pesquisa qualitativa; e o segundo, a realização de “uma reflexão geral sobre as condições de 

produção e apreensão da significação de textos produzidos nos mais diferentes campos: 

religioso, filosófico, jurídico e sócio-político. Ela visa a compreender o modo de 

funcionamento, os princípios de organização e as formas de produção social do sentido”. 

Na análise de conteúdo o rigor científico exigido é a pretensa objetividade dos números e 

das medidas. Porém, como se observou, o rigor matemático pode vir a ser uma meta e 
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conjugar-se com outros meios de validação, porém nunca substituir a percepção de 

conteúdos subjacentes e intuições não passíveis de qualificação. 

Nos anos 50, com maior destaque para a década de 60, a problemática da Análise de 

Conteúdo reaparece em debate mais acirrado, aberto e diversificado. No âmbito 

epistemológico digladiam-se duas concepções de comunicação: 1º) o modelo 

“instrumental”, que defende que o principal numa comunicação não é o conteúdo manifesto 

da mensagem (defendido por Berelson), contudo o que ela expressa devido ao contexto e às 

circunstâncias em que isso ocorre; 2º) o modelo “representacional”, que outorga crucial 

importância ao conteúdo lexical do discurso, ou seja, defende a posição de que através das 

palavras da mensagem pode-se fazer uma ótima análise de conteúdo, sem se deter ao 

contexto e ao processo histórico. 

Metodologicamente, aumenta a discussão entre abordagem quantitativa e a 

qualitativa na análise do material de comunicação. 

Relativamente à abordagem quantitativa, as idéias de Berelson, Lazarsfeld e 

Lasswell predominam acrescidas de novos meios de procedimentos, buscando todas elas 

“medidas” para as significações, como critério de cientificidade. 

            Concernentemente à técnica qualitativa, os seguidores de tal corrente aprofundam 

seus argumentos nos seguintes aspectos: 1º - duvidam do detalhismo da análise de 

freqüência com critério de objetividade e cientificidade; 2.º  - tentam ir além do alcance 

meramente descritivo do conteúdo manifesto da mensagem, para alcançar uma 

interpretação mais profunda, mediante a inferência. 

             Para Minayo (1998), a informática e a semiótica são dois setores do conhecimento 

que ora influenciam definitivamente as variantes de tratamento dos dados de comunicação, 

embora com enfoque diferenciado. Para ela, todo o esforço teórico para desenvolvimento 
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de técnicas, visa – ainda que de formas diversas e até contraditórias – a ultrapassar o nível 

do senso comum e do subjetivismo na interpretação e alcançar uma vigilância crítica frente 

à comunicação de documentos, textos literários, biografias, entrevistas ou observação. 

             Para completar o quadro do debate sobre o tratamento dos dados da comunicação, 

Minayo faz reflexão sobre a Hermenêutica – Dialética que se apresenta como um “caminho 

do pensamento”, como uma veia de encontro entre as ciências sociais e a filosofia, diferente 

da “Análise de Conteúdo” e da “Análise do Discurso”, que se propõe como uma tecnologia 

de interpretação de texto. 

             Segundo Gadamer, 

A Hermenêutica é busca da compreensão entre os seres humanos: ‘ser que 

pode ser compreendido é linguagem’. Portanto, a linguagem constitui o 

núcleo central da comunicação: a linguagem ordinária do homem comum 

no seu dia-a-dia. Seus pressupostos são que o homem como ser histórico é 

finito e se complementa na comunicação. Gadamer, 1984)  

             Entende-se que a compreensão dessa comunicação, para Gadamer, também é finita, 

isto é, situa-se em um ponto no tempo e no espaço. Nunca fugimos da história, estamos 

inseridos nela e sofremos os preconceitos do nosso tempo, mesmo quando os horizontes da 

comunicação e da compreensão possam ser ampliados por nós. 

             É interessante aqui expor de Habermas sobre linguagem que, para ele, está marcada 

pelo caráter ideológico das relações de trabalho e de poder: Ele diz que a linguagem 

também é meio de dominação e poder social, que serve à legitimação das relações de 

violência organizada. Para ele, “A experiência hermenêutica que topa com tal dependência 

do contexto simbólico com referência às relações fáticas, passa a ser crítica da ideologia” 

(Habermas, 1990,21). 
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             Para Habermas, o homem é o ponto de partida, em primeira instância, entre a 

Hermenêutica e a Dialética. A práxis social as une como objeto de análise e afirmação 

ético-política do pensamento, é o horizonte que buscam. Porém, submete a reflexão 

hermenêutica e o valor da tradição crítica. 

             Do que foi apresentado até este momento, reconhece-se que, no processo de 

conhecimento, não há consenso e não há ponto de chegada segundo Minayo. Para ela, “há o 

limite de nossa capacidade de objetivação e a certeza de que a ciência se faz numa relação 

dinâmica entre razão e experiência e não admite redução de um termo.a outro. Se isso é 

verdade para totalidade do valor da investigação científica, aplica-se de forma muito 

específica a etapa de tratamento dos dados empíricos. 

             Minayo assume a postura de que se deve esforçar-se numa reflexão cujo desafio 

seria juntar à critica teórica uma proposta prática de análise do material qualitativo. Ela 

afirma que se tem de partir de uma revisão das alternativas até aqui apresentadas e de uma 

opção que, concomitantemente, torna-se viável teórica e praticamente. 

             Substituído o critério estatístico-quantitativo para analisar a rigidez da abordagem, 

tem-se por meta a compreensão das regras particulares do processo discursivo e alcançar as 

estruturas abissais na raiz da comunicação. Entretanto, vai-se certificar o sacrifício da 

riqueza dos detalhes e a multimensionalidade da pesquisa empírica – por esse rigor formal 

– características que formam a aura e o mérito da abordagem antropológica. Essa 

abordagem, já a partir de Malinovski, há muito superou os limites da ênfase na análise do 

conteúdo explícito da mensagem. Seu mérito é cotejar a fala com a observação das 

condutas e do costume e com a análise das instituições relacionadas ao tema em estudo. 

Verificar o que é dito com o que é realizado, com o que é celebrado e está cristalizado. 
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             A abordagem que mais se relaciona à interpretação consistente dos dados é a 

marxista, já que ela se propõe a captar o movimento, as contradições e os condicionamentos 

históricos. Porém alguns autores (Durham, Cardoso, Zalnar, Magnani) asseveram que tal 

empreendimento é difícil, pois, através de diferentes temas, demonstram que as tentativas 

de interpretação qualitativa marxista descamba para uma imprecisa categorização (por 

dificuldades de transposição de conceitos usados em análises macros sociais para realidades 

micros sociais), bem como também para uma abordagem mais política que de cunho 

cientifico, necessitando de reflexões sobre os problemas epistemológicos correlacionados. 

A dialética se preocupa primordialmente com a prática social, a ação humana e a vê como 

resultado das ações pretéritas, externas e como práxis. O agir humano conserva as 

determinações ao atravessar o meio-social, porém transforma o mundo sobre as condições 

dadas. Para Sartre (1978:150), “O homem faz a história: ele se objetiva nela e nela se 

aliena”. Minayo também afirma que todo signo ideológico, num processo de relação social, 

é marcado pelo horizonte social de uma época e de um grupo social determinado. Embora 

se sirva de uma só mesma língua, pelas classes sociais, a palavra transforma-se no palco em 

que a luta de classe acontece. 

             Segundo Minayo, o concreto pensado, no qual Marx se detém, é o produto final, 

mas que é provisório, resultado de todas as etapas de pesquisa. Isso, contudo, não 

compreende a contemplação. Em um mesmo projeto são incluídos o objeto, o sujeito do 

conhecimento e as próprias interrogações em movimento totalizador. A interpretação 

revelará que o produto da pesquisa é o momento da práxis do pesquisador. Sua obra revela 

os segredos de seus próprios condicionamentos e supera a dicotomia objetividade versus 

subjetividade, exterioridade versus interioridade, análise e síntese. Nas palavras da própria 

Minayo “a investigação social enquanto processo de produção e produto é ao mesmo tempo 
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uma objetivação da realidade e objetivação do investigador que se torna também produto de 

sua própria produção.” Ela propõe que a análise final de qualquer investigação no setor se 

dirija para uma vinculação estratégica com a realidade. 

             Sob a perspectiva da dialética da validade da pesquisa, a prática não pode ser 

pensada tão somente como atividade externa de mudança, porém é mister incluí-la como 

compromisso social, e realçar a dimensão interior, ontológica do ser humano enquanto 

criador, e da realidade sócio-histórica como construção humana objetivada. A teoria e a 

prática são necessárias, se visualizarmos o saber, enquanto unidades complementares. 

Prática teórica durante aproximação da realidade, e teoria capaz de incluir e compreender a 

transformação social: normas concomitantemente internas e externas que alicerçam a lógica 

e a sociológica do conhecimento: “A práxis do homem não é a atividade prática 

contraposta à teoria: é a determinação da existência humana como relação da realidade.” 

(Kosic, 1969 – 2002) 

             Propor mudanças, quer sejam elas educacionais e/ou sociais, demanda tempo. 

Ainda mais quando nos referimos a uma mudança em toda a extensão da rede pública de 

ensino, rede essa sucatada pelas políticas educacionais que vigoraram e, possivelmente, 

vigoram ainda hoje no Brasil. 

             O mundo moderno reflete a urgência de aplicação de novos métodos educacionais. 

A era da informatização está para complementar a educação de base e não para alijá-la do 

processo educativo. Os programas em rede não pressupõem a extinção da educação formal 

e, sim, é um meio a mais para a viabilização dessa educação a um número maior de 

“clientes”, num espaço de tempo muito menor, intrinsecamente querendo significar a 

democratização do ensino-aprendizagem. 

             Contudo, há ou não exclusão social, mediante a inacessibilidade econômica de se 

ter, no mínimo, um computador em casa? Como a escola pública procurará sanar a ferida 

de estar defasada tecnologicamente frente às instituições educacionais particulares? Quais 
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os programas que estão sendo criados para viabilizar o aluno da escola pública a ter acesso 

a essas novas tecnologias? É possível fazer a prática da inclusão pedagógico-social? 

A geração atual já nasce sob o signo das grandes mudanças que a tecnologia acarretou. Para 

Tereza Fachada Levy Cardoso, posicionando-se a esse respeito, afirma: 

A idéia de progresso e a concepção do saber cientifico, ainda hoje 

presentes no mundo contemporâneo, nasceram na Europa com a grande 

revolução cientifica e filosófica do século XVII, quando formulou-se a 

nova concepção de ciência como saber progressivo, que exerce sobre si 

mesmo, como uma lenta construção nunca concluída, à qual cada um deve 

trazer sua contribuição e que alia o saber teórico à experimentação 

prática, com o objetivo de intervir na natureza para conhecê-la e dominá-

la. (...) Foi a partir da Revolução Científica e depois, da Revolução 

Industrial, que o progresso científico resultou de fundamental importância 

para a civilização moderna, tornou possível a transformação da técnica e o 

surgimento da tecnologia de base, ou seja, os conhecimentos científicos 

foram utilizados para atuar de maneira prática transformando o mundo. 

(Cardoso, 2001:183) 

             A educação moderna atual tende a ser tecnológica, exigindo o entendimento e 

interpretação de tecnologias. Essas tecnologias são complexas e práticas simultaneamente. 

Exigem uma nova formação do homem que procure focalizar a reflexão e compreensão do 

meio social em que ele se circunscreve. 

             Esta relação – educação e tecnologia – presente está em quase todos os estudos que 

se voltam para analisar o contexto educacional atual, vislumbrando perspectivas para um 

novo tempo sinalizado por avanços e conquistas aceleradas. 

             Vamos encontrar importantes subsídios para este trabalho nas palavras da 

pesquisadora Mirian Paura S. Z. Grinspun, quando ela  coloca em seu artigo que: 

No processo educacional, o que se pretende alcançar é o que o indivíduo 

seja capaz de obter conhecimentos, construí-los através de uma atitude 
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reflexiva e questionadora sobre os mesmos. Junto a essas questões 

relacionadas ao conhecimento, o processo educacional trabalha a 

dimensão dos sentimentos, da afetividade e da criatividade. O individuo 

não só aprende com a educação, como também se posiciona frente aos 

fatos é a realidade que existe dentro e fora dele. (...) Em termos de uma 

educação para viver a era tecnológica, há que se pensar sobre valores 

subjacentes do individuo, que pode criar, usar, transformar as tecnologias, 

mas não pode se ausentar , nem desconhecer os perigos, desafios e 

desconfortos que a própria tecnologia pode acarretar. (Grinspun, 2001:26-

27) 

             Não se pode perder de vista a questão da democratização do ensino. Esse moderno 

instrumento de “alfabetização” e de acesso à cultura não pode ser retirado das classes 

sociais mais carentes e da escola pública. É necessário dar condições a um maior número de 

indivíduos das classes sociais mais baixas de ter acesso a tal tecnologia, o que factualmente 

se transformará em um ato de profunda contribuição democrática. Embora saibamos que 

“os grupos sociais proprietários dos bens de produção e dos bens culturais, ao se 

reproduzirem, também reproduzem idéias que justifiquem, em nome da ciência, a atual 

divisão do saber e do poder e sua continuidade.” (Almeida, 1987:42). 

             Também vale ressaltar neste tópico o que Otávio Ianni coloca, tendo como 

perspectiva o individuo e o meio globalizado em que vive, sua funcionalidade, seus 

pensamentos. Diz ele: 

A rigor, o individuo somente pode realizar-se e emancipar-se na 

sociedade. Mesmo que se iluda em sua auto-suficiência, como se fosse um 

pequeno deus, está sempre na dependência das suas relações com os 

outros, as coisas, as idéias, a natureza e a sociedade (...) O mesmo 

contexto no qual o individuo se constitui, é o contexto no qual ele se 

forma e transforma. E se a sociedade é global, além de nacional, pode-se 

imaginar que aí ele adquire outra figura: transfigura. (Ianni, 2001:124). 
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             Nesse mundo global e/ou globalizado o homem se vê obrigado a dominar a 

chamada “tecnologia da informação” para desilhar-se, compreendendo que os meios de 

comunicação vão inseri-lo no convívio multimídia, sendo a informática a tecnologia mais 

utilizada por esse homem na busca da democratização do conhecimento no momento. 

Convém salientar e destacar o que diz Humberto Neto, em seu artigo intitulado “A 

tecnologia da informação na escola”, em que afirma: 

Além de influenciar algumas atividades elementares do cotidiano do 

sujeito contemporâneo, a informática também interfere na forma como ele 

lida com a informação necessária à sobrevivência. Por meio dos recursos 

dessa tecnologia, a recuperação, o armazenamento, a organização, o 

tratamento, a produção e a disseminação da informação tornam-se tarefas 

cada vez mais incorporadas à realidade desse sujeito. (Neto, 2002:52) 

             Pierre Lévy afirma que “a informática é a última, até a data, dessas grandes 

invenções que têm ritmado o desenvolvimento da espécie humana, reorganizando sua 

cultura e abrindo-lhe uma nova temporalidade.” (Lévy, 1998:35) 

             Outra questão pontual é a de que, pelo uso excessivo ou não, do mundo multimídia, 

o fator liberdade venha a ser posto de lado, isto é, o homem através da utilização massiva 

dos elementos tecnológicos, ficaria tolhido em/da sua liberdade. Wiener, em seu capítulo 

III de “Cibernética e Sociedade” já se preocupava com tal estado de coisas e, mesmo de 

forma indireta, relacionou a rigidez de comportamento e a aprendizagem (com liberdade) 

como sendo necessária ao homem. Deixando maiores detalhes aos interessados na própria 

fonte, transcrevemos o seguinte: 

... a liberdade não é algo imposto ou doado ao homem, mas sim uma 

resultante de seu próprio organismo que, ao atingir a complexidade que 

atingiu como organização, exige um comportamento peculiar, que é o que 

chamamos de comportamento livre. É algo resultante de uma organização 
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da essência do próprio organismo, para sua sobrevivência, 

desenvolvimento, reprodução, etc... (Wiener, 1968:48) 

             Portanto, o homem deverá conhecer-se cada vez melhor e mais profundamente, em 

suas estruturas mais sofisticadas e complexas. Tudo isso está no nível da possibilidade e 

quase exigência para esse homem. Segundo D’Azevedo: 

A liberdade fundamentalmente consiste na liberdade de organizar-se e de 

organizar. Consiste em desenvolver no homem a capacidade de estruturar 

coisas novas com os mesmos elementos. Sua forma mais elevada, a de 

conceber novas estruturas com os mesmos elementos velhos e 

conhecidos. (D’Azevedo, 1972:45) 

3.2  UNIVERSO DA PESQUISA 

 

 
 

O Centro Federal de Educação Tecnológica de Alagoas foi criado em 23 de 

setembro de 1909, pelo então Presidente da República Nilo Peçanha, tendo recebido, ao 

longo dos tempos, diversas denominações: Escola de Aprendizes Artífices de Alagoas 

(1909-1937); Liceu de Artes e Ofícios (1937-1942); Escola Industrial de Maceió (1942-
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1956); Escola Industrial Deodoro da Fonseca (1956-1968); Escola Técnica Federal de 

Alagoas (1968-fev/1990) e se transformou em Centro Federal de Educação Tecnológica em 

março de 1999. 

A sua primeira sede foi inaugurada em 21 de outubro de 1910, instalada em um 

sobrado na Rua Conselheiro Lourenço de Albuquerque, transferindo-se, logo após, para a 

Praça Sinimbu, onde hoje funciona o Espaço Cultural da Universidade Federal de Alagoas. 

No ano de 1956, a Escola passou a funcionar no atual prédio, arquitetado pelo renomado 

Oscar Niemeyer. 

Hoje, com horizontes ampliados, oferta o Ensino Médio e Educação Profissional em 

vários níveis: Básico, Técnico, Tecnológico e Pós-Graduação, além de promover estudos de 

pesquisas e desenvolver projetos, produtos e serviços, em articulação com os setores 

produtivos e a sociedade. 

O CEFET-AL é formado pela Unidade Sede e duas unidades de Ensino 

Descentralizadas; uma em Palmeira dos Índios e outra em Marechal Deodoro. Esse 

complexo tem prestado relevantes serviços à comunidade alagoana, destacando-se, 

sobretudo, pela excelência do ensino-aprendizagem. 

A criação de cursos técnicos de acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional de 9394/96 garantiu uma maior flexibilidade na atuação do CEFET-AL como 

uma Instituição formadora de profissionais especializados, possibilitando uma oferta que 

atenda às demandas do mercado e da sociedade em geral. 

A implantação da pedagogia de projetos no Ensino Médio também é uma realidade, 

quando promove a interação entre a Escola e a comunidade externa, realiza a prática de 

pesquisa, proporciona o exercício da cidadania e favorece a interdisciplinaridade e 

contextualização. 
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A introdução dos cursos superiores tecnológicos busca formar profissionais em 

diferentes áreas do conhecimento, para a inserção no mundo do trabalho e participação no 

desenvolvimento da sociedade. 

A área de linguagens e Códigos e suas tecnologias do CEFET-AL é formada por 20 

professores, sendo 08 de Língua Portuguesa, 05 de Literatura, 05 de Língua Inglesa e 02 de 

Artes. A área possui uma  sala de vídeo com TV 29’, vídeo cassete e lousa; uma pequena 

biblioteca; um PC com impressora; um microsystem e uma infra-estrutura básica com 

mesas, cadeiras, birô, estantes, escaninho, condicionador de ar, um quadro de aviso, uma 

lousa branca e todo o material didático necessário.  

No CEFET-AL, na área de Linguagens e Códigos e suas Tecnologias, desses 20 

professores, há um doutorando, seis mestres, quatro mestrandos, cinco especialistas e 

quatro graduados. O doutorando, os três mestres e eu somos da área de literatura. 

Pesquisando turmas do primeiro, segundo e terceiro anos do Ensino Médio, nos três turnos 

(matutino, vespertino e noturno), pude verificar que se poderia começar um trabalho que 

visasse à melhoria do ensino de literatura, principalmente no âmbito do CEFET-AL, escola 

alvo da pesquisa e na qual leciono desde 1995. 

O CEFET-AL não dispõe de salas equipadas com computadores, à exceção do 

Curso de Informática e os alunos do Ensino Médio não podem utilizar essas salas. Está 

prevista para este ano a instalação de oito computadores na biblioteca para uso exclusivo 

dos alunos. 

             Em sua grande maioria, as salas de aula não são climatizadas. O ensino de literatura 

acontece nos três turnos (matutino, vespertino e noturno). Até o ano de 2003, os turnos 

eram diferenciados pela qualificação obtida no Exame de Seleção, em que se distribuía o 

alunado em turnos pela classificação obtida: os primeiros colocados pela manhã; os de 
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classificação mediana, pela tarde; as piores médias, à noite. Essa situação causava 

preconceitos, mexia com a estima do aluno e prejudicava o processo ensino-aprendizagem. 

Em 2004, percebendo-se que tal prática não correspondia a uma melhoria do ensino e da 

aprendizagem, corrigiu-se tal distorção. O turno noturno, até então o mais “fraco” passou a 

ser visto com maior interesse por parte da administração, que ora busca acabar com as 

distorções. 

             O CEFET-AL é uma Instituição de ensino que conquistou a simpatia dos mais 

variados segmentos sócio-econômicos do Estado, por intermédio de uma política de ensino, 

voltada para a total capacitação de seus alunos para que eles ganhem credencial para serem 

inseridos no mercado de trabalho com mais competitividade. Para isso foi preciso atender 

ao processo de mudança, capacitando o quadro funcional. Hoje temos 8 doutores, cerca de 

100 mestres e mais de 200 especialistas, graças a convênios firmados com a Universidade 

Federal da Paraíba. A ousadia em implantar os cursos tecnológicos foi uma revolução no 

Ensino Profissional, consolidada junto aos alagoanos e rompendo com uma série de 

entraves, sendo um deles o preconceito acadêmico. 

             Houve a implantação de cursos de pós-graduação, tendo como primeira experiência 

a Especialização em Gestão Pública que, hoje, aglutina vários administradores públicos, 

entre eles prefeitos municipais, atendendo a uma solicitação da Associação dos Municípios 

Alagoanos.  

3.3 SUJEITOS DA PESQUISA 

O aluno que chega ao CEFET-AL passa, no ato da matrícula, por uma aplicação de 

questionários para saber-se a condição sócio-econômica da clientela escolar. Esse trabalho 

visa a subsidiar as políticas internas da Instituição voltadas ao aluno, bem como possibilitar 



 

 

78

 

ao corpo docente e técnico-administrativo a compreensão dos fatores sociais e econômicos, 

que intervêm na realidade escolar de tal segmento. Os dados são de 2003, já que em 2004 e 

2005 não há registros oficiais disponíveis para análise, pois a mesma é realizada de dois em 

dois anos. Contudo, a realidade não mudou drasticamente, pois o Setor de Serviço Social 

do CEFET-AL afirmou que de um ano para o outro a realidade em nada ou quase nada se 

modifica. 

 
3.4  PROCEDIMENTOS  

O método de análise escolhido foi o de cunho qualitativo, visto que o que se buscou 

nesse trabalho foi diagnosticar os possíveis entraves do ensino-aprendizagem em literatura 

e não apenas quantificar quem gosta ou não da disciplina. É óbvio que o método 

quantitativo auxilia a análise do qualitativo e, sempre que foi possível, ambos os métodos 

foram utilizados. Porém, como afirma o professor/pesquisador Roberto Jarry Richardson: 

Os estudos que empregam uma metodologia qualitativa podem descrever 

a complexidade de determinado problema, analisar a interação de certas 

variáveis, compreender e classificar processos dinâmicos vividos por 

grupos sociais, contribuir no processo de mudança de determinado grupo 

e possibilitar, em maior nível de profundidade, o entendimento das 

particularidades do comportamento dos indivíduos. (Richardson, 

1999:80). 

Foram pesquisados, no total, 79 (setenta e nove) alunos do Ensino Médio, nos três 

turnos: matutino, vespertino e noturno, bem como quatro professores que lecionam 

literatura. Para os alunos foi realizado um questionário com dezenove perguntas, entre 

abertas e fechadas, e, para os professores, foi feita uma entrevista gravada contendo catorze 

questões. 
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A pesquisa foi feita com 79 (setenta e nove) alunos dos três turnos, sendo: 25 

(vinte e cinco) alunos do 1.º  ano matutino, 26 (vinte e seis) alunos do 2.º ano vespertino e 

28 (vinte e oito) alunos do 3.º ano noturno. Para esses alunos foi entregue um questionário 

com 19 (dezenove) perguntas entre abertas e fechadas. Nem todos esses alunos 

responderam a todas as perguntas, deixando algumas sem resposta ou com um sim ou um 

não, quando a questão pedia justificativa, o que foi considerado como não respondida. 

Também foi realizada uma entrevista gravada com os quatro professores da área 

de Linguagens e Códigos e suas tecnologias que lecionam literatura no CEFET-AL, com 

catorze perguntas voltadas para o objeto de estudo dessa pesquisa (ver anexo). 

Em primeiro lugar, procurou-se fazer dois tipos de questionários: o primeiro, 

direcionado ao professor (em entrevista gravada); e o segundo, direcionado aos alunos dos 

três anos do Ensino Médio, contendo perguntas abertas e fechadas. Em ambos, de maneira 

geral, procurou-se verificar quais as maiores dificuldades encontradas na disciplina de 

estudo para, com a análise dos dados obtidos, encontrarem-se soluções que viabilizassem 

essa pesquisa. 

Depois de obtidas as respostas, como parte do processo de melhoria do ensino-

aprendizagem, procurar-se-á levar os alunos a co-participarem da solução dos problemas 

encontrados, através da construção de sites que facilitem as pesquisas no âmbito da 

literatura, mediante instruções do professor, até mesmo utilizando o conhecimento trazido 

pelo aluno (aquele que já domina os conhecimentos básicos e/ou mais avançados de 

computação). E/ou ainda desenvolver no aluno o domínio das técnicas de informática para 

facilitar o aproveitamento no uso do computador sem que haja perda de tempo na 
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localização de sites ou no manuseio de programas de cd-roms criados para tal fim pelos 

alunos e/ou professores. 

Essas são apenas as primeiras idéias de um processo que ora se inicia e que, certamente, 

se plurificará em raízes diversas. Pelo menos é essa a intenção. 
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4. EDUCAÇÃO E TECNOLOGIA: UMA ANÁLISE SOBRE A MULTI MÍDIA NA 

MELHORIA DO ENSINO DE LITERATURA NO CEFET-AL 

 

Conforme já foi dito no corpo deste trabalho, o ensino de literatura no CEFET-

AL merecia uma análise mais aprofundada, que buscasse respostas a alguns problemas no 

aspecto do ensino-aprendizagem e na melhoria desse processo. 

A pesquisa buscou mostrar a possível necessidade de utilização da multimídia 

na melhoria do ensino de literatura no CEFET-AL, já que o ensino tradicional (lousa e 

pincel) está em franca defasagem enquanto técnica de ensino que atenda aos novos 

interesses dos alunos. 

Convém esclarecer que, por deixarem um campo muito vasto para interpretação, 

do questionário apresentado aos alunos (ver modelo em anexo), a questão 19 ficou fora da 

análise por não estar diretamente vinculada ao objeto da pesquisa. As demais questões 

foram consideradas pertinentes e analisadas sob a ótica qualitativa.  

Do contingente de alunos pesquisados e considerando-se a possibilidade de mais 

de uma resposta possível, a questão número 02 (disciplina que mais gosta) revelou que a 

área de exatas e da Natureza predomina sobre a de humanas, já que as três primeiras opções 

foram, respectivamente, Biologia, Matemática e Química. A literatura ficou com a quarta 

opção, juntamente com Física. A Língua Portuguesa e Geografia foram a quinta opção; 

História, a sexta; a sétima opção foi Língua Inglesa e, empatadas como oitava e última 

opção: FUSF (Fundamentos de Sociologia e Filosofia), Informática, OEST (Organização de 

Empresa e Segurança no Trabalho), Educação Física e Redação. Cinco alunos não optaram 

por nenhuma, enquanto que apenas um aluno afirmou gostar de todas (figura 1). O 
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surpreendente aqui talvez seja a classificação de Literatura, uma vez que se esperava uma 

aceitação um pouco mais abaixo. Esse resultado mostra que o esforço por parte do 

professor de Literatura ainda continua dando bons resultados, mesmo com a falta de 

estrutura física mais apropriada para a prática educativa. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 

Para a questão 03 (o que é literatura pra você?) houve sessenta e uma respostas 

de conteúdo diversificado, mas que se aproximam no seu bojo semântico aqui e ali. 

Convém realçar que para a grande maioria, literatura é arte e arte da palavra. O aluno 

consegue vislumbrar que literatura não é só uma matéria (interessante ou não), mas um algo 

mais, ainda que vincule a literatura somente ao ato de ler, de ler apenas livros (didáticos, 

paradidáticos, históricos, científicos, etc.). Ainda que ligeiramente, a literatura para esses 

alunos é necessária (para alguns poucos, prazerosa) para o entendimento da história, da 

cultura, para a compreensão de sua existência enquanto ser pensante. 

A questão 05 procurou sondar se o aluno gostava das aulas de literatura e o 

porquê. Aqui, especificamente, intentou-se descobrir que razões impedem o bom trânsito 
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entre a disciplina e o aluno; o que impede ou atrapalha o ensino-aprendizagem de literatura 

em sala de aula (figura 2). Verificou-se que, quanto mais dinâmica a aula for, mais o aluno 

se interessará em aprender. Porém entenda-se que esse dinamismo, que por ora é oriundo 

apenas da capacidade intrínseca do educador, seja também auxiliado pelos recursos da 

multimídia. Por enquanto, o que existe é uma capacidade teatral embutida em alguns 

professores que os auxiliam no seu fazer pedagógico. Infelizmente, aqueles que não 

dispõem de um verbo eloqüente nem recursos dramáticos suficientes, ficam a depender do 

tradicional ensino, tornando suas aulas um enfado e uma tortura para ambos: professor e 

aluno. As opiniões são diversas, mas contêm um eixo unificador: a dinamicidade, a forma 

lúdica com que se tratem as aulas de literatura possibilita um grande êxito no alcance ao 

aluno, ao seu universo; enquanto que o ensino tradicional tende a afastá-lo, a desinteressá-

lo pela disciplina. Alie isso tudo ao emprego dos recursos midiáticos, principalmente o uso 

do computador/internet em sala de aula e estará se possibilitando a concretização do 

ensino-aprendizagem maior para a literatura, bem como para qualquer disciplina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 

Há alguns outros entraves para que esse processo de ensino-aprendizagem não 

aconteça a contento. Segundo a opinião do professor 2: 

ALUNOS QUE GOSTAM DAS AULAS DE 
LITERATURA

86,07%

13,93%

0,00%
10,00%
20,00%
30,00%
40,00%
50,00%
60,00%
70,00%
80,00%
90,00%

100,00%

ALUNOS

SIM

NÃO



 

 

84

 

Normalmente o processo ensino-aprendizagem acontece porque a gente 

leva em consideração as condições de produção, o contexto social em que 

o aluno vive, a história do aluno. Levando em consideração isso, a gente 

consegue trabalhar o processo de produção do conhecimento em 

literatura, também em gramática, construindo o conhecimento a partir 

disso aí. O que a gente percebe muito é a falta de leitura dos alunos, o 

pouco trabalho desenvolvido nas escolas de ensino fundamental com a 

linguagem. A gente sabe que as escolas estão presas muito com a 

metalinguagem, o ensino de Língua Portuguesa voltado para as regras 

gramaticais, não trabalham a língua como língua mesmo, a língua como 

retenção simbólica do conhecimento. A gente percebe essa dificuldade 

nos alunos em identificarem textos, que tipo de linguagem do autor ou 

época descrita, ou características do texto. Falta de leitura, falta de 

conhecimento prévio. 

Realmente, a falta de leitura por parte dos alunos é um empecilho muito grande, 

principalmente a leitura literária. Marisa Lajolo afirma que: 

É à literatura, como linguagem e como instituição, que se confiam os 

diferentes imaginários, as diferentes sensibilidades, valores e 

comportamentos através dos quais uma sociedade expressa e discute, 

simbolicamente, seus impasses, seus desejos, suas utopias. (Lajolo, 1993: 

105-106). 

Assim sendo, o cidadão, para escrever plenamente a sua cidadania, precisa 

apossar-se da linguagem literária, alfabetizar-se nela, tornar-se seu usuário competente, 

mesmo que jamais venha a escrever livro algum: precisa, antes, ler muitos livros. 

O depoimento do professor 3 toca no mesmo ponto crucial desse problema: a 

leitura, segundo ele: 

As grandes dificuldades são: primeiro fazer o aluno ler, porque não dá 

para trabalhar literatura sem leitura; segundo é fazer com que o aluno leia 

sem sentir desprazer pela leitura. O professor tem que arranjar uma 
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metodologia em que ele possa mesclar: os textos clássicos (pros alunos 

são enfadonhos) com textos mais populares, mais atuais. E aí a grande 

dificuldade porque os alunos só querem ler os textos mais atualizados e 

sentem o texto de literatura chato, difícil de entender. O entrave é fazer 

com que os alunos leiam os clássicos. É claro que não só os clássicos, mas 

o que se cobra aí nos vestibulares, no PSS, são as obras clássicas e os 

alunos não querem ler essas obras. É dificultante. 

De fato, no mundo do conhecimento em que se vive, caracterizado pela 

circulação na sociedade de um grande e diversificado volume de informações, a capacidade 

de ler e de interpretar textos em múltiplas linguagens é imprescindível, pois sem ela torna-

se mais difícil ter acesso às informações e, principalmente, estabelecer relações entre 

aquelas que já estão ao nosso alcance. 

A leitura e o domínio da linguagem atualmente são considerados instrumentos 

de apropriação de conhecimentos que contribuem para melhor desenvolvimento e 

realização pessoais, maior grau de autonomia para o indivíduo atuar na sociedade, 

condições para o exercício pleno da cidadania. 

A leitura e a escrita, mesmo que ampliadas em esquemas altamente sofisticados 

da informática, ainda são a base de grande parte do conhecimento acumulado pela 

humanidade, pois é na e pela linguagem verbal escrita que estão registrados muitos dos 

avanços do homem. 

Para o professor 4, o problema do ensino aprendizagem de literatura passa por 

um outro viés: a dicotomia entre a questão verbal e a questão visual e sonora. Diz ele que: 

A gente vive em outros tempos. Os meninos estão num mundo que a 

questão visual, a questão sonora é muito forte. E a gente trabalha muito 
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com a questão do verbo escrito. Acho que falta essa tentativa de a gente 

criar pontes entre a questão verbal com a questão visual e sonora. 

Vê-se nesse depoimento a questão da aplicação das novas tecnologias em 

benefício do ato educativo. Porém o desenvolvimento tecnológico não prescinde de um 

leitor competente, ou seja, o leitor que, diante de um texto escrito ou sonoro, tenha a 

autonomia suficiente para atuar desde a decodificação da mensagem no seu aspecto literal 

até o estabelecimento de um conjunto mínimo de relações estruturais, contextuais que 

ampliem a significação do texto a tal ponto que se possa considerar ter havido, 

efetivamente, apropriação da mensagem, do significado na multiplicidade de relações 

estabelecidas entre texto e leitor, entre textos, com o mundo. Depreende-se aqui a leitura de 

mundo: o leitor é no mundo, constrói e é agente desse mundo. 

A freqüência de leitura dos alunos pesquisados no CEFET-AL corrobora o que 

está sendo dito, já que mais de 50% dos alunos pesquisados dedicam pouco tempo à leitura 

(figura 3). E esse percentual aumentará se considerarmos o tempo indeterminado, nenhum 

tempo e o “não sei” da resposta desses alunos. Os que dedicam muito tempo à leitura é uma 

exceção à regra, apenas 51%. Percebe-se, então, que o aluno-leitor do CEFET-AL é 

deficiente, o que implica também inferir que, sem a prática da leitura tem-se um déficit na 

escrita, bem como na capacidade de argumentação e de análise de mundo desse aluno. 

A quantidade de livros lidos por ano é de regular para baixa, se se considerar 

que o público leitor nesse país ainda é pouco, principalmente no Nordeste com suas 

condições educativo-sócio-econômicas. Dos 79 alunos pesquisados, 22 deles leram de um a 

dois livros e 23 leram de três a quatro livros. Acima disso, o número cai bastante, o que não 

surpreende. 



 

 

87

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3 

Desse contingente, a leitura mais freqüente dos alunos do 1.º  Ano matutino é 

dos livros do Programa Seletivo Seriado – PSS (Marília de Dirceu, a Moreninha e Lucíola). 

Nota-se uma preferência por livros de aventura (Harry Potter, principalmente) e alguns de 

auto-ajuda. No 2º Ano vespertino, devido também ao PSS, a freqüência é maior desses 

livros (Senhora, Dom Casmurro e O Cortiço). Os livros de auto-ajuda, principalmente os de 

Paulo Coelho são muito lidos. No 3º  Ano noturno os livros do PSS não preponderam. A 

freqüência foi por livros de cunho mais religiosos. Outros livros de literatura brasileira 

também foram lidos e alguns livros de auto-ajuda. Porém notou-se que o turno noturno, 

devido a ser formado mais por alunos que trabalham durante o dia, esses alunos não 

dedicam muito tempo à leitura. A maioria não lê: tempo, gosto e prática podem ser as 

razões para isso. 

As questões 15, 16, 17 e 18 possuem um elo em comum com as questões 03, 04 

e 05: a leitura. Para 61 alunos, a leitura é influenciada pelo ensino de literatura; 14 alunos 
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Figura 4 

 

 

 

 

 

Figura 5 
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Figura 6 

 

 

 

 

 

 

Figura 7 

Esse resultado não é de todo ruim, visto que o desestímulo pelo ato de leitura é 

muito forte dentro das escolas, principalmente no Ensino Fundamental, em que essa prática 

não é bem conduzida pelos educadores, mas que não é pertinente analisar aqui este prisma 

do problema. Vale ressaltar que o ensino de literatura no CEFET-AL procura instigar o 
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aluno à leitura, despertar-lhe, desenvolver nele o gosto pelo ato de ler, pelo menos é essa a 

postura dos professores analisados. 

O ato de freqüentar bibliotecas também é comum para o alunado do CEFET-

AL. Cerca de 24,05%, apenas, não freqüentam biblioteca (figura 8), enquanto que a grande 

maioria, 75,05%, em média, costumam freqüentar alguma biblioteca. Por dispor de um 

espaço razoável, a biblioteca do CEFET-AL é a mais freqüentada. Até porque o aluno já se 

encontra na escola mesmo e o horário de atendimento possibilita sua presença mais amiúde 

no local. Desses 75,05% que freqüentam a biblioteca, 48 alunos pesquisam somente na do 

CEFET-AL (80%, em média), enquanto que doze alunos (20%) pesquisam em mais de uma 

biblioteca além da do CEFET-AL: a do SESC, no bairro do Poço, que fica a poucos metros 

do CEFET e a do seu próprio bairro. Apenas 19 alunos (24,05%) disseram que não 

freqüentavam nenhuma biblioteca. 

 

 

 

 

 

 

Figura 8 

O fato de freqüentar bibliotecas não implica dizer que esse aluno é um bom 

leitor ou bom pesquisador na área de literatura. A sua freqüência na biblioteca não 

especifica que é voltada para a leitura/pesquisa de literatura especificamente. O leque de 
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disciplinas é grande e os trabalhos de outras disciplinas exigidos pelos professores também 

é motivo de sua freqüência. As bibliotecas do CEFET-AL não dispõem ainda de 

computadores ligados à internet, o que deixa apenas  livros, jornais e revistas à disposição 

dos alunos. 

A questão 06, apesar de ser um julgamento, possibilitou verificar as possíveis 

causas do desinteresse do aluno em relação à literatura e às aulas. Em praticamente todas as 

respostas, clara ou elipticamente, há a sugestão de tornar as aulas mais dinâmicas. Dentro 

desse dinamismo requerido, a utilização dos meios midiáticos (músicas, vídeo, computador 

etc.) é necessária para possibilitar uma interação e uma aprendizagem maior da disciplina. 

Aulas em que só há apostilas cansam e desmotivam o aluno. Alguns alunos pedem 

dinamismo mas  não explicitam de que forma isso possa ser realizado, deixando ao 

professor a análise, nem sempre clara, do que é que eles estão falando. Contudo, não é 

apenas a utilização da informática e/ou dos outros recursos midiáticos em sala de aula que 

realizará a tarefa do ensino-aprendizagem, contudo sofrem grande influência quando há a 

sua utilização. Entretanto, especificamente sobre o computador em sala de aula, essa 

questão será analisada nas questões subseqüentes. 

Dos 79 alunos pesquisados, apenas 42 possuem computador. O acesso a esse 

computador se faz mais em casa do que na escola (figura 9). Outros o utilizam em ambos os 

lugares, poucos no trabalho, um bom número em nenhum lugar e cinco não souberam 

responder. 
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Figura 9 

O CEFET-AL não dispõe de computadores para os alunos. Os que existem 

ficam nas coordenadorias, na biblioteca e no pessoal administrativo. Há, para o ano de 

2005, a possibilidade de colocarem oito computadores na biblioteca para uso exclusivo dos 

alunos, ficando esses alunos sob a orientação de um monitor para cada turno. Portanto, o 

alto número de pessoas que não utilizam o computador na escola não é difícil de entender. 

Além do mais, deve-se levar em conta o nível econômico desses alunos. Segundo a 

Secretaria de Serviço Social do CEFET, em termos de renda mensal, as famílias se situam 

entre as faixas mais baixas de salário, tendo inclusive os percentuais se elevado em relação 

ao ano anterior. 

RENDA MENSAL N.º % 

Até 01 Salário Mínimo 14 6,16 

De 02 a 03 Salários Mínimos 76 33,48 

De 04 a 05 Salários Mínimos 69 30,40 
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De 06 a 07 Salários Mínimos 28 12,34 

De 08 a 09 Salários Mínimos 15 6,61 

Acima de 10 Salários 

Mínimos 
23 10,13 

Sem Resposta 2 0,88 

TOTAL 227 100 

 
Tabela 1 
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Figura 10 

Assim sendo, o computador fica sendo um item de menor importância na cadeia 

de interesses dessas famílias. Aliás, a expectativa da inclusão digital nas escolas públicas 

condiciona os pais à esperança de que essa lacuna seja sanada pelo Estado. 

A utilização da internet para pesquisas educativas por parte dos alunos do 

CEFET-AL pesquisados é regular/boa. Desses 79 alunos, 49 utilizam a internet para fins 
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educativos (figura 11). Dos alunos pesquisados, 08 utilizam todo dia, 14 não utilizam e 08 

não opinaram (figura 12). Vê-se que a utilização da internet está deixando de ser um 

privilégio de poucos, embora aqueles que acessam a internet, fazem-no, principalmente, no 

CEFET-AL ou em outros locais disponíveis (lan-houses, cursinhos de computação, amigos, 

etc). 

 

 

 

 

 

 

Figura 11 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12 
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A questão 10 (Você acha que a utilização do computador em sala de aula é boa 

ou prejudicial para a concretização do ensino-aprendizagem?), embora seja uma questão de 

juízo de valor, serviu para avaliar a real necessidade da utilização dos meios midiáticos, 

especialmente o uso do computador, no processo de ensino-aprendizagem em literatura, 

foco principal desse trabalho. 

Para os alunos do 1º Ano matutino, é unânime a opinião de que o uso do 

computador em sala de aula proporcionará uma maior concretização do ensino-

aprendizagem em literatura e em outras áreas. Para aqueles que responderam à questão, 

nota-se uma preocupação com o mercado de trabalho, com o fato de se estar defasado em 

relação ao seu tempo em termos de conhecimentos e conquistas tecnológicas, mas verifica-

se principalmente que esse uso do computador implicará em aulas mais dinâmicas e 

proveitosas em todos os sentidos. 

Para os alunos do 2º Ano vespertino, o uso do computador em sala de aula 

também é positivo. Mas há aqui duas preocupações: a de não se deixar o livro pelo 

computador e a de saber utilizar essa nova tecnologia em prol do ensino-aprendizagem, não 

sendo o único método a ser trabalhado. No geral, percebe-se que esses alunos vêem o uso 

do computador como uma excelente arma para dinamizar as aulas, para despertar o 

interesse deles pelas aulas e para manterem-se permanentemente atualizados. 

Os alunos do 3º Ano noturno também concordam que seja benéfica a utilização 

do computador em sala de aula. Também eles se mostraram preocupados com a 

metodologia por parte dos professores no manuseio desse equipamento, para que ele seja 

mais um fator adicional na aquisição de conhecimentos. A necessidade de tornar a aula 

mais dinâmica e participativa também foi um dos principais itens elencados pelos alunos. 
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Há um consenso de que o computador em sala de aula só favorecerá o ensino-

aprendizagem em todas as disciplinas. É uma possibilidade de que isso ocorra mais e 

melhormente. 

Se hoje o homem se encontra no limiar de uma era midiática que opera com 

sistemas de produção, transmissão e recepção de textos radicalmente novos, a partir de 

possibilidades inovadoras da organização do saber – o hipertexto – e de novas qualificações 

para a ficção – o ciberespaço –, precisa-se, fora dos clichês de uma crítica da cultura 

pessimista, lançar um olhar atento sobre as mudanças que ocorrem. Para Heidrun Krieger 

Olinto, 

... o livro, nos últimos 500 anos, figura emblemática de nossa civilização 

ocidental, além do lugar tradicional na biblioteca, em sua forma impressa 

e encadernada entre duas capas, conhece novos espaços e modos de 

atuação, abertos pela tecnologia digital, e a literatura passa a disputa-los, 

além disso, com incontáveis discursos rivais da mídia de massa. (Olinto, 

2002:68). 

Em todo o caso, o desenvolvimento, nas últimas décadas, da tecnologia digital,e 

a sua disseminação globalizada, contribuiu para tornar aceitável a sua função construtiva da 

mídia em prejuízo da visão tradicional de seu papel representativo da realidade. O que 

importa de verdade são os tipos de realidade que construiremos, mesmo se estas 

consistirem em virtualidades. 

Ainda construindo uma análise das respostas dadas pelos professores, em 

entrevista gravada, sobre a utilização de outros recursos didáticos usados em sala de aula, 

além da lousa e do pincel, questão 06, chega-se à conclusão de que nenhum professor 

pesquisado tem experiência no uso do computador em sala de aula. Os recursos multimídias 
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usados são comuns a todos: vídeo, música, DVD, TV, álbuns seriados, textos comparativos. 

Porém, o recurso mais utilizado ainda é o texto, seja em apostilas, seja em análises textuais. 

O CEFET-AL, até o ano de 2004, nunca adotou oficialmente livro didático para o ensino de 

literatura. Apenas neste ano de 2005 é que somente os alunos dos 1ºs Anos receberam-no 

do Governo Federal , volume único, para Português e Literatura. Portanto, o livro didático 

entra agora como um diversificador para a prática do ensino e mais suporte na aquisição da 

aprendizagem, se bem utilizado. 

Na questão 07, se o professor tem ou não computador, apenas o professor 3 não 

possui, mas usa o da Coordenadoria de Linguagens e Códigos e o da irmã, quando possível. 

Os demais não só utilizam os seus, como o da Coordenadoria, contudo nenhum deles utiliza 

tal recurso em sala por motivos óbvios: não existe laboratório nem computadores para tal 

prática no CEFET-AL. 

Se a internet é usada para auxiliar esses professores como meio para melhorar o 

ensino-aprendizagem de literatura (Questão 8), obtiveram-se as seguintes respostas: 

Professor 1: Sim. Transparências com ilustrações dos pontos estudados, 

músicas, textos, entre outros; 

Professor 2: Não, atualmente não. Pesquiso em livros didáticos e leitura de 

outros livros. Sei que os alunos a utilizam em pesquisa para conhecer os autores através 

da internet. 

Professor 3: Uso, semanalmente, às vezes diariamente na escola. 

Professor 4: Uso sim, uso muito. Pelo menos 3 a 4 vezes por semana. 



 

 

98

 

A questão nove volta-se para a utilização da internet como meio para melhorar o 

ensino-aprendizagem da disciplina de literatura. Dos professores que disseram que usam a 

internet para tal fim, só o fazem pra tornar mais dinâmicas as aulas e melhorá-las, e também 

com a função de dinamizar obras; um, apenas, nunca utilizou. Esse recurso, segundo os 

professores melhorou e muito esse aspecto de ensino-aprendizagem de literatura, o que 

responde a questão 10. Pra eles, a facilidade de acesso a textos, a economia de tempo e a 

comunhão entre o verbal, o sonoro e o visual é possibilitada. A questão 11 ainda percorre 

esse caminho sobre o uso da tecnologia. Perguntou-se aos professores se eles vêem outros 

meios (outras tecnologias) que possam ser utilizados com êxito no ensino-aprendizagem de 

literatura. As respostas obtidas sugerem outras modalidades ou meios que podem ser 

usados em sala de aula e que possibilitarão a concretização desse objetivo, tais como: o 

rádio, a música popular, a televisão, telenovelas, que são tecnologias até mais próximas e 

acessíveis tanto para o professor quanto para o aluno. Para o professor 4, experiências 

poéticas de autores que trabalham a relação intersemiótica entre palavras, artes plásticas, 

sons, imagens, a MPB, ajudam a realizar tamanha tarefa. Para ele, bem como para qualquer 

professor de literatura (ao menos aqueles engajados com todo esse processo), a literatura 

não é só letra; vai além dessa questão letrada. E a literatura só vai ficar interessante para o 

aluno se conseguir adequar-se a esse universo. 

Instados a responder a questão 12, que procura saber a que se atribui a falta de 

gosto pela literatura ou mesmo se há tal fator, pôde-se analisar que nem todos concordam 

em que haja falta de gosto pela literatura. Para os que assim pensam, o que falta são 

conhecimentos prévios ou mesmo o fato de gostarem sem saberem que gostam, isto é, os 

alunos ainda não têm a consciência do que realmente é literatura e, por isso mesmo, não 
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conseguem definir o seu gostar. Para os professores, os alunos gostam, lêem, pedem livros 

emprestados, porém há algo que deve ser feito: mostrar a importância de se ler também os 

textos tradicionais, embora de leitura difícil. Percebe-se um envolvimento desses alunos 

quando lêem textos poéticos. O grande desafio é fazer com que eles leiam, que tenham o 

hábito de ler. 

No sentido da literatura que se dá em sala de aula: questões de vestibulares, 

livros didáticos, textos-pretextos etc., realmente não se desperta ou desenvolve o gosto pela 

literatura. O aluno lê porque se vê forçado a isso. O prazer da leitura é dizimado, 

praticamente, no Ensino Médio. O ato de ler livros por conta própria é muito raro. 

Entretanto, para a grande maioria dos professores pesquisados, há gosto pela literatura, mas 

não há gosto pela leitura, feita de forma ditatorial, imposta, principalmente, pela 

Universidade Federal de Alagoas – UFAL e de outras faculdades locais. 

Dentro desse universo tão contraditório para o aluno do CEFET-AL (e, por que 

não, de todo o Ensino Médio de qualquer escola), ensinar literatura tornou-se um desafio. 

Que alunos nós temos e queremos? A questão 13 (Como o professor vê o aluno em sala de 

aula) procura abordar esse aspecto. Para os quatro professores pesquisados, o aluno é um 

elemento ativo, que tem capacidade de interagir com o professor, que é capaz de fazer sua 

própria história. Porém uma história de praticidade: para que estudar literatura? Para passar 

no vestibular. Assim sendo, nunca mais na vida dele vai querer saber de uma leitura nos 

moldes em que ele foi formado. A literatura não é vista por esse aluno como algo 

interessante, como algo que possa propiciar uma visão crítica, uma visão poética, uma visão 

mais abrangente do mundo, segundo palavras do professor 4. 
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Neste momento convém fazer a seguinte análise: a visão dos professores em 

relação aos alunos, a seu comportamento perante o ensino de literatura, a seu conhecimento 

nessa área, ao hábito de leitura, sustenta em grande parte o que já foi dito pelos alunos no 

questionário a eles dirigidos. Sustenta também que a possibilidade de se utilizar o 

computador em sala de aula, principalmente, além de outros recursos de multimídia 

propiciará novos caminhos em sua prática educativa e na aprendizagem do aluno. O que 

abunda não prejudica nesse sentido específico. 

Se a clientela do CEFET-AL continua a ser majoritariamente de alunos carentes 

(embora esse número venha diminuindo a cada ano), é que essa clientela ainda não pertence 

à chamada classe dos inclusos digitais. Convém quebrar esse círculo vicioso e procurar-se 

incluir esses alunos (a grande maioria) nesse mundo digital que lhes abrirá novos caminhos 

e novas perspectivas. 

No âmbito do ensino-aprendizagem de literatura no CEFET-AL utilizando-se 

dessas novas tecnologias em sala de aula, destacando-se aqui o uso do computador, vê-se 

uma possível solução para o problema: criar-se uma sala específica (um laboratório), com 

computadores para que, quando necessário, o professor leve seus alunos e, lá, procure 

motivá-los a criarem softwares específicos para a aprendizagem de literatura, possibilitando 

o intercâmbio com outros alunos, outras instituições, criando cadeias de conhecimento e 

despertando ou desenvolvendo o aprender lúdico da disciplina. 

Havendo tantas complicações de ordem logístico-humano-financeira para a 

implantação dessa sala/laboratório, fica sendo necessária uma atitude a curto prazo que 

possa viabilizar a solução do problema, já que professores especializados em informática 
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no CEFET-AL, no âmbito de literatura, não existem até o momento. Meios de utilização 

menos especializados (microsystem, tv, vídeo etc.)  se fazem prementes. 

Assim sendo, e compreendendo que todos nós, professores do CEFET-AL, 

estamos mais formados no âmbito verbal que no audiovisual/multimidiático, uma boa idéia 

é trabalhar com  sites educacionais(o Objetivo. por exemplo), projetos educacionais (como  

o NUPILL – Núcleo de Pesquisas em Informática, Lingüística e Literatura), que possui o 

seguinte grupo de trabalho, entre outros: Literatura Brasileira em Meio Eletrônico, 

orientado pelo professor Alckmar Luiz dos Santos. Esse projeto propõe a construção de 

páginas eletrônicas, possibilitando o acesso a obras clássicas da Literatura Brasileira através 

da rede internet, que se tornam, assim, disponíveis a usuários situados em qualquer parte do 

país ou do mundo. Além das questões gerais ligadas à leitura e ao ensino de Literatura 

Brasileira, esse site coloca novas possibilidades de tratamento, manipulação e 

transformação de textos literários. O professor levaria os alunos a serem “pesquisadores”, 

orientá-los-ia nesses sites educacionais, procurando fazer com que esses alunos sejam 

contemplados com as mais diversas informações no âmbito da leitura e dos assuntos 

específicos a que se destinam o seu planejamento. Através das mais diversas necessidades 

(as do professor e as dos alunos), procurar-se-ia encontrar o fio da meada para despertar o 

interesse deles pelo aprender a aprender. Creio que essa possa ser a atitude mais urgente a 

ser tomada para que se viabilize a aplicação desses recursos multimidiáticos em sala de 

aula. 

A criação de um laboratório específico para o estudo de literatura também já se 

vislumbra como saída possível, apesar de todo o contingente econômico deficitário em que 

se encontra o CEFET-AL. A possibilidade de aproveitamento do microcomputador em sala 
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de aula, através desse laboratório, já começa a ser pensado e articulado (a médio e longo 

prazos) não só por mim, mas também pelos outros professores envolvidos com o ensino de 

literatura em nosso Centro Federal. Os recursos financeiros são de difícil arregimentação, 

porém o espaço físico já existe e só precisará de acomodação logística. Outro fator a ser 

levado em consideração é convencer a parte administrativa do CEFET-AL para a 

concretização desse laboratório e da sua importância e necessidade na formação intelectual 

de seu corpo discente e na evolução também de todo o efetivo docente da instituição. 

 O fato de que todos não temos experiência no uso do computador em sala de 

aula como também não há, por enquanto, a possibilidade de acesso à rede de computadores 

(à internet), é de relevância menor, pois a técnica pode ser adquirida rapidamente e na 

prática. Sendo assim, o ensino de literatura, tanto na sua parte teórica (discussão de 

princípios e conceitos literários, da origem e evolução da literatura, etc.), como na analítica 

(leitura e estudo de obras ficcionais, poéticas e dramáticas), feito sistematicamente através 

de aulas expositivas, seminários, discussões coletivas, trabalhos individuais ou em grupos, 

atividades desenvolvidas a partir da leitura de textos em que a participação do aluno é 

muito mais passiva do que ativa, onde apenas eventualmente são utilizados recursos 

diferenciados, como os audiovisuais (que se de um lado modificam a metodologia, por 

outro lado não alteram a situação de passividade anterior), esse ensino de literatura ganhará 

em diversidade, interesse e interatividade. 

Não se pode esquecer que no ensino da literatura ainda prevalecem os métodos e 

materiais tradicionais (lousa, giz, apagador, álbuns seriados, entre outros), ignorando quase 

completamente os avanços da tecnologia, sobretudo no ramo da informática, e suas 

repercussões em termos de mudança de hábitos e comportamentos em vastos setores da 
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vida social e das atividades produtivas. O uso dos meios informatizados no ensino da 

literatura tem-se restringido a uma função meramente auxiliar, como redator de texto no 

preparo do material de ensino, ou na elaboração de trabalhos, substituindo assim a antiga 

máquina de escrever (com larga vantagem, é certo, mas que não altera substancialmente sua 

funcionalidade). Isto significa um sub-aproveitamento de uma máquina potencialmente 

riquíssima na sua utilização e cujo emprego em outras áreas tem se mostrado altamente 

eficaz também como instrumento de ensino. Chegou o momento de mudar essa realidade, 

particularmente no que diz respeito ao CEFET-AL, criando possibilidades de atuação 

dessas novas tecnologias no ensino de literatura sem, com isso, ficarem escravizados o 

professor e a escola a elas, isto é, quando a prática pedagógica apenas se dê ou se conceba 

apenas quando houver a utilização exclusivamente dessas novas tecnologias . 

Já é aceito que a informática, usada como instrumento de potencialização do 

saber, adquire extrema importância, principalmente quando levada para a sala de aula. A 

tecnologia, somada à educação, permite ampliar o raciocínio de uma nova maneira. O 

computador pode, assim, ser visto como um instrumento pedagógico dinamizador de 

trabalhos e pesquisas, dirigindo-se à leitura e à construção de novos textos. Pode-se até 

afirmar que a implementação dessa tecnologia no CEFET-AL vem sugerir uma tarefa a 

mais na formação dos professores que utilizarão o hipertexto em sala de aula. E, como 

resultado, teremos a diversificação das aulas maçantes em que o aluno apenas ouvia o 

professor e aceitava-o como única e possível fonte da verdade. 

Essa diversificação (provável característica da escola d(n)o futuro) será 

alcançada através de outros instrumentos como o rádio, a televisão, o computador (ou 

mesmo a junção destes), deixando o aluno/indivíduo aprender com o mundo. “Um dia 
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passaremos nossa vida toda na escola; um dia passaremos nossa vida toda em contato com 

o mundo, sem que nada dele nos separe.” (Mcluhan, 1999). 

Para Mcluhan, chegará o momento em que tudo de importância humano-

pedagógica passará pela escola, que ficará responsável pela educação integral desse 

indivíduo, mundializando-o/globalizando-o, abrindo-lhe novas perspectivas. 

Contudo, esses instrumentos, quando utilizados na sala de aula, precisam ser 

empregados de maneira adequada, como já ficou evidenciado nesse trabalho. O professor 

deve ser preparado para o uso desses novos meios possíveis ao ensino/aprendizagem, 

mudando as relações dentro do espaço da sala de aula. Na escola do futuro, todos 

aprenderão em comunhão através de intercâmbio de informações e experiências; alunos 

aprenderão com professores e vice-versa.  

“Que isto fique claro: a sucessão da oralidade, da escrita e da informática 

como modos fundamentais de gestão social do conhecimento não se dá 

por simples substituição, mas antes por complexificação e deslocamento 

de centros de gravidade”. (Levy, 1993)  

É o aluno que especificará e complementará suas necessidades sem desalojar de 

sua cultura os conhecimentos adquiridos. A substituição ocorrerá quando esse indivíduo 

pluralizar e renovar/recriar novos centros de interesse 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
Não é animador o retrato da maioria das escolas de Nível Médio que tentam 

introduzir as novas tecnologias no currículo escolar apenas como mais uma ferramenta a 

serviço dos antigos métodos de ensino, sem levar em consideração o potencial de mudança 

que trazem subjacentes. As novas tecnologias – e principalmente o computador – entram 

em cena para reanimar uma educação já cansada, centrada apenas no discurso oral e na 

escrita, em procedimentos dedutivos e lineares, praticamente desconhecendo o universo 

audiovisual que domina o mundo hodierno. 

O paradoxo educacional é a supremacia do corpo discente sobre os docentes no 

que se refere ao manejo das novas tecnologias. Os professores tendem a enquadrar as novas 

técnicas em antigos métodos educacionais: podendo ser esse o principal problema da 

entrada do computador nas escolas e que, diante dos outros problemas do quadro 

educacional, especificamente no Brasil, cria uma distância muito grande entre a 

contemporaneidade e a educação moderna ainda executada nas escolas. A superação do 

analfabetismo da língua permanece um desafio para muitos países como o Brasil e, não 

obstante, um novo desafio já se estabelece sem a possibilidade de se esperar a solução do 

primeiro. É o analfabetismo tecnológico sobrepondo-se ao analfabetismo escrito. 

A multimídia aplicada à educação tem dimensões mais profundas, que não 

aparecem à primeira vista. Não se trata apenas de atualizar a parte docente da escola ou de 

ensinar informática para os alunos (eles aprendem sozinhos, fuçando, experimentando, 

testando sua curiosidade, ou quando precisam usar esse ou aquele software ou jogo). 
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O problema está em como estimular esses alunos a buscar novas formas de 

pensar, de procurar e de selecionar informações, de construir seu jeito de lidar com o 

conhecimento e de reconstruí-lo continuamente, atribuindo-lhe novos significados, ditados 

por seus interesses e necessidades. Como despertar neles o prazer e as habilidades da leitura 

e da escrita; a curiosidade para buscar dados, trocar informações, atiçar o desejo de 

enriquecer seu diálogo com o conhecimento sobre outras culturas e pessoas, de visitar 

museus, de olhar o mundo além das paredes de sua escola, de seu bairro ou de seu país. 

Também não se está referindo ao ensino de velhos conteúdos de forma 

eletrônica, por meio de telas iluminadas, animadas e coloridas. É óbvio que os conteúdos 

das Ciências, o raciocínio matemático e os códigos da linguagem não podem ser 

substituídos por uma busca frenética de dados contextualizados, estatísticas frias, gráficos 

coloridos ou relações virtuais que se estabelecem por meio de uma tela que pode falsear os 

problemas que se deve olhar de frente. 

Enfrentar essa nova realidade significa ter como perspectiva cidadãos abertos e 

conscientes, que saibam tomar decisões e trabalhar em equipe. Cidadãos que tenham 

capacidade de aprender a aprender e de utilizar a tecnologia para a busca, a seleção, a 

análise e a articulação entre informações e, dessa forma, construir e reconstruir 

continuamente os conhecimentos, utilizando-se de todos os meios disponíveis, em especial 

dos recursos do computador em sala de aula e fora dela. Alunos que atuem em sua 

realidade tendo por ótica a construção de uma sociedade mais humana e menos desigual. 

Para que isso aconteça, não basta modernizar o sistema educacional nem adotar 

novos programas, métodos e estratégias de ensino – faz-se necessário compreender-lhes a 

mutabilidade. Mais ainda: são necessárias organização política e competência. 
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Qual o espaço da multimídia (e em especial da informática) na luta para a 

transformação da sociedade e da Educação? O desafio diante do qual os educadores ora se 

encontram é o de definir o espaço e a competência do uso do computador e dos outros 

recursos multimídia para realizar e construir os grandes objetivos da Educação. 

Um dos pontos essenciais para a obtenção do sucesso na utilização da 

informática na área educacional é a formação continuada do professor diante dessa nova 

realidade educacional. O professor deverá estar capacitado de tal maneira que observe 

como deve efetuar a integração da tecnologia com sua proposta de ensino. É o interesse 

educacional do professor que fará com que ele descubra a sua própria forma de utilizar essa 

proposta, pois não há uma forma universal para a utilização de computadores em sala de 

aula. Cabe ao professor estar aberto a mudanças, principalmente em relação à sua postura; 

ele precisa aprender a aprender. 

A formação continuada do professor deverá envolver uma série de aspectos, 

dentre eles: conhecimento básico em informática, conhecimento pedagógico, elo entre essas 

duas áreas, formas de gerenciamento da sala de aula com esses recursos físicos disponíveis 

quanto ao ‘novo’ comportamento dos alunos, que passam a agir ativamente nesse processo: 

bem como é primordial uma revisão das teorias de aprendizagem, didática, construção do 

conhecimento, interdisciplinaridade e forma de abordagem da aprendizagem significativa. 

Existem cerca de cinqüenta diferentes teorias que procuram caracterizar os 

estilos individuais de aprendizagem. A maior parte delas identifica atributos similares, isto 

é, algumas pessoas aprendem melhor pela leitura, outras pela audição, outras observando 

alguém fazer uma tarefa, outras fazendo a própria tarefa. Para Bill Gates, a maioria de nós 

aprende com algum tipo de combinação desses métodos. E todas as pessoas têm diferentes 
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níveis de aptidão, diferentes personalidades e experiências de vida que podem motivá-las 

ou não para o aprendizado. Para ele, um aluno muito motivado aprenderá possivelmente a 

partir de materiais de difícil leitura, enquanto outro, com menor motivação, precisa de 

materiais acessíveis, como um vídeo, para aprender. (Gates, 1999). 

Alguns softwares estão ajudando estudantes a aprender independentemente do 

estilo ou do ritmo de seu aprendizado. O software pode apresentar a informação em 

múltiplas formas, que podem ser personalizadas bem mais facilmente do que métodos em 

papel. Ainda para Bill Gates (e concordando com ele): 

Os PC’s podem ajudar a deslocar experiências do aprendizado, da 

abordagem tradicional – um professor falando diante da classe e ligando o 

que diz a materiais impressos que devem ser lidos – para uma abordagem 

de participação ativa, que tira proveito da curiosidade natural dos alunos 

de todas as idades. Os Pc’s permitem aos estudantes explorar as 

informações em ritmo próprio, aprender com vídeo e áudio tanto quanto 

com texto, conceber experiências e colaborar com os colegas. (Gates, 

1999:377-8). 

É isso o que se pretende alcançar com a criação de laboratórios no CEFET-AL, 

quebrando com os comportamentos tradicionais e procurando impulsionar o aprendizado de 

literatura, bem como de qualquer outra disciplina. Porém, a informática só estará sendo 

usada de forma inovadora se nos permitir fazer coisas que sem ela dificilmente 

conseguiríamos fazer. Para cada matéria no currículo escolar é possível imaginar recursos 

inovadores da informática. Pensar, usar a imaginação e não temer em ser criativo são 

passos essenciais no processo para o surgimento desses recursos. Um bom exemplo de 

possíveis funções do computador no ensino, encontra-se em Gil (1999): 
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ATIVIDADE 
DO ALUNO 

TIPO DE 
PROGRAMA 

FUNÇÃO PERSPECTIVA DE 
APRENDIZAGEM 

� Revisa 

� Recorda 

� Pratica 

� Exercício 
� Reforço 
� Controle 
� Teste 

� Condutismo: estímulo – 
resposta – repetição – 
realimentação 

� Sistemas tutoriais 
� Professor 
� Tutor 
� Guia 

� Significativo verbal 
indutivo/dedutivo 

� Aplica 

� Intui 

� Compreende 

� Simulação 
� Demonstrações 
� Jogos heurísticos e 

estratégias 
� Programação 

pedagógica 

� Verificação de 
hipóteses 

� Tomada de 
decisões 

� Conceituação e 
resolução de 
problemas 

� Aprendizagem por 
descobrimento 

� Resolução de problemas 

� Editores de Texto 
� Gestores de 

bancos de dados 
� Planilha de cálculo 
� Programa de 

desenho 
� Programas 

estatísticos 
� Programa de 

apresentação 

� Ajudar a 
organizar, 
representar, 
armazenar e 
apresentar 
informação 

� Processamento 
significativo da 
informação 

� Tomada de decisões 

� Atua 

� Realiza 
tarefa 

� Comunica-se 

� Coopera 

� Redes de 
comunicação 

� Facilitam a 
transmissão, o 
acesso à 
informação e à 
comunicação 

� Aprendizagem por 
colaboração 

� Consulta 
� Enciclopédias e 

outros 
� Acesso à 

informação 

� Aprendizagem por 
descobrimento, 
processamento 
significativo da 
informação 

Tabela 2 
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Os educadores precisam habilitar-se para trabalharem como comunicadores, 

utilizando meios e linguagens que se conectem ao universo de seus alunos. O cidadão do 

terceiro milênio necessita de um instrumental teórico e tecnológico da comunicação nas 

abordagens educativas que se lhe direcionem. A cidadania é conquistada no labor do 

diálogo social, determinado pelos novos meios e linguagens. 

A hodierna invasão de tecnologias nas escolas poderá limitar-se a um 

neotecnicismo que mais se agrega e atende às forças do mercado do que às pessoas e às 

suas comunidades se não tiver em seu bojo uma perspectiva comunicacional e dialógica 

(dimensão humana, filosófica e ética). Computadores, internet, vídeos, tecnologias as mais 

diversas não passarão de novos e coloridos meios de fazer as mesmas coisas que já vêm 

sendo feitas nas escolas há centenas, quiçá milhares de anos. 

Não se crê aqui que os novos meios tecnológicos possam humanizar a escola, 

pois não devem ser visto como um fim em si mesmos. Essa escola deve usar de todos os 

métodos para que seja eficiente e agradável no desempenho de sua tarefa de educar. Nesse 

sentido a educação para a não violência também deve fazer parte de seu labor. A pior 

atitude da escola nesse momento seria de recuo diante de tantas possibilidades. Neste 

cenário, ela não pode temer em levantar vôo. Entretanto, isso não ocorre sem algumas 

rupturas. 

Citando os pesquisadores/educadores Ed Pôrto e Edna Brennand (2005), em 

artigo já citado no corpo deste trabalho: 

Articular a informática à educação assume, cada vez mais valor 

estratégico, uma vez que, em plena era da telemática, a grande maioria 

das práticas docentes tem nos livros-texto, nas apostilas e na exposição 

oral, os principais instrumentos pedagógicos e didáticos. A necessidade de 
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se construir novas abordagens e métodos de ensino pode facilitar a árdua 

missão de pesquisar e educar. (Bezêrra & Brennand, 2005) 

São novos tempos requisitando novos comportamentos. Se analisarmos a 

literatura hoje, ela não preserva a ilusão clássica da pureza dos gêneros, nem a romântica da 

autonomia criadora do espírito, mas encontra-se sempre hibridamente articulada em contato 

com gêneros não-literários e com meios de comunicação e expressão não-discursivos. 

Nesse sentido, o hibridismo é hoje o fundamento e a regra para o escritor e não a exceção, e 

o desafio maior para as aulas de literatura é, por um lado, sinalizar sensivelmente àquilo 

que apenas a literatura sabe fazer e, por outro, às confluências entre as novas formas de 

produção literária e à inovação de outros meios como a fotografia, a televisão e os meios 

eletrônicos. O papel começa a experimentar o mesmo martírio imposto à pedra quando da 

descoberta do papiro.  

O mundo atual pode ser comparado ao mar agitado. Está mudando constantemente e 

está constantemente rompendo com o momento anterior. As mudanças ocorrem a todo 

instante, em formas de evolução ou rupturas. As rupturas exigem grande esforço para 

compreendê-las. No momento, presenciam-se muitas rupturas.  

 Embora assumam posições diferentes, professores e alunos despertam para o 

seguinte tópico: como estimular esses alunos e esses professores a buscarem novas formas 

de pensar, de procurar e de selecionar informações, de construir seu jeito de lidar com o 

conhecimento e de reconstruí-lo continuamente, atribuindo-lhe novos significados, ditados 

por seus interesses e necessidades. 

É necessário definir o espaço e a competência do uso do computador e de outros 

recursos multimídia para realizar e construir os grandes objetivos da Educação; os 

educadores precisam habilitar-se para trabalharem como comunicadores, utilizando 
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meios e linguagens que se conectem ao universo de seus alunos. A escola deve usar de 

todos os métodos para que seja eficiente e agradável no desempenho de sua tarefa de 

educar. 

A era digital está revolucionando o uso do texto. Está-se virando uma página. Ou, em 

outras palavras, está-se pressionando a tecla ‘ENTER’. 
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QUESTIONÁRIO DOS PROFESSORES 

1. Nome: 

2. Disciplina que leciona e turno(s): 

3. Há quanto tempo leciona literatura? 

4. Sente empatia pela disciplina? 

5. Em sua opinião, qual(is) o(s) maior(es) entrave(s) para o exercício do ensino-

aprendizagem em literatura? 

6. Você usa algum recurso didático em suas aulas, além do giz e da lousa? Qual? 

7. Você tem computador? 

8. Você usa a internet para auxiliá-lo em seu trabalho? Com que freqüência? 

9. Você já utilizou a internet como meio para melhorar o ensino aprendizagem d 

disciplina? 

10. Em sua opinião, tal recurso melhorou ou piorou o ensino/aprendizagem da disciplina? 

Por quê? 

11. Você vê outros meios (outras tecnologias) que possam ser utilizadas com êxito no 

ensino/aprendizagem da literatura? 

12. A que se atribui a “falta de gosto” pela literatura? (causas) 

13. Como você vê o aluno em sala de aula? 

14. Como você vê a imposição de leitura dos livros do P.S.S., pela UFAL, para os alunos 

do Ensino Médio? 
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RESPOSTAS DO PROFESSOR 1 

3. Há 20 anos; 

4. Sim, é o que mais gosto de ensinar é literatura; 

5. A falta de hábito de leitura de nossos alunos e até professores; 

6. Sim. Transparências com ilustrações dos pontos estudados, músicas, textos, 

entre outros; 

7. Sim; 

8. Com grande freqüência; 

9. Poucas vezes, pois a Escola não dispõe de laboratórios para utilização em 

nossas aulas. A forma mais habitual de uso dá-se em casa por parte de 

alunos que dispõem de computador; 

10. Melhorou o desempenho das pesquisas , porque através de orientação de 

trabalhos em sites variados pudemos sair das famosas cópias que antes eram 

confundidas com trabalhos de pesquisas sobre determinados temas. Os 

alunos demonstram mais autonomia em relação aos trabalhos apresentados; 

11. Sim: as aulas de campo em lugares que marcam a história, base para 

entender a produção literária de determinadas épocas. Por exemplo, o 

Romantismo brasileiro marcado pela idéia de nacionalismo e patriotismo, 

quando D. Pedro II foi obrigado a renunciar o trono em favor de seu filho e 

teve que voltar a Portugal dando início a revolta do “mata-português”, 

acontecendo aqui em Jaraguá, bem perto da realidade dos alunos, quando 
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um português, o fundador do bairro Jaraguá, morreu de susto na igreja que 

está situada no mesmo bairro, igreja que o próprio português construiu. O 

aluno passa a perceber que a Literatura não apenas coisa de papel, ela faz 

parte de nossas vidas, porque representa a arte de uma época que podemos 

conhecer e comparar com o hoje. Convívio com autores contemporâneos e 

locais, produções de coletâneas de alunos, para incentivar o gosto pela arte 

da palavra. Entre outros; 

12. Há vários fatores, como falta de leitura dentro e fora da escola: estudar 

literatura para passar no vestibular, distanciamento da arte literária do 

mundo dos alunos; ou até mesmo o fato de aluno não reconhecer o porquê e 

para que estudar Literatura. Mas acredito que, principalmente a forma como 

a Literatura é apresentada aos alunos como uma simples matéria em que o 

aluno tem que decorar obras, autores, características, e interpretar textos que 

ele não sabe para onde vai; 

13. O aluno de Ensino Médio, adolescente, desmotivado, se perguntado para que 

estudar aqui, qual o interesse dele naquilo, só fazer a prova já que a 

professora dele está ali, e se ele não fizer vai levar um zero bem grande, não 

passa de ano. Então é muito ruim, pois mesmo que você plante bananeira, 

você ainda veja que aquele aluno ainda ta com aquele pensamento: eu to 

aqui pra fazer uma prova de vestibular e tchau. Nunca mais na vida dele vai 

querer saber de uma leitura. Negócio de jornal não é comigo não. Meu 

negócio é televisão. Então, você produzir alguma coisa, escrever, pra quê? 

Veja o aluno como ele sente indo pra está ali, indo pra estar ali naquela 
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escola de Ensino Médio. E não é só com literatura. A literatura é mais uma 

disciplina. Ele vê a literatura como mais uma disciplina pra estudar, pra 

decorar alguma coisa, fazer uma prova, tirar uma nota razoável. Ele já vem 

preparado pra isso. E isso é triste, não é; 

14. Não respondeu. 
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RESPOSTAS DO PROFESSOR 2 

2. LBPT (Literatura Brasileira e Produção de Texto) e LPPT (Língua 

Portuguesa e Produção de Texto), nos três turnos em 20 horas-aula; 

3. Há 16 anos lecionando essas disciplinas, e há dez anos lecionando no 

CEFET-AL; 

4. Muito, gosto mais de Literatura; 

5. Normalmente o processo ensino-aprendizagem acontece porque a gente leva 

em consideração as condições de produção, o contexto social em que o 

aluno vive, a história do aluno. Levando em consideração isso, a gente 

consegue trabalhar o processo de produção do conhecimento em literatura, 

também em gramática, construindo o conhecimento a partir disso aí. O que a 

gente percebe muito é a falta de leitura dos alunos, o pouco trabalho 

desenvolvido nas escolas de ensino fundamental com a linguagem. A gente 

sabe que as escolas estão presas muito com a metalinguagem, o ensino de 

Língua Portuguesa voltado para as regras gramaticais, não trabalham a 

língua como língua mesmo, a língua como retenção simbólica do 

conhecimento. A gente percebe essa dificuldade nos alunos em identificarem 

textos, que tipo de linguagem do autor ou época descrita, ou características 

do texto. Falta de leitura, falta de conhecimento prévio; 

6. Vídeo muito, sala de vídeo, fitas, transparências, dramatizações de texto, 

álbuns seriados. O que mais a gente usa é muito texto. Texto como 
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representação simbólica do conhecimento, e a partir daí o aluno aprendendo 

esse conhecimento; 

7. Tenho, agora como recurso didático pra sala de aula, diretamente com o 

aluno, não uso. A gente usa como preparação pro nosso trabalho em sala de 

aula. A gente não o usa na sala, mas uso o computador para a sala; 

8. Não, atualmente não. Pesquiso em livros didáticos e leitura de outros livros. 

Sei que os alunos a utilizam em pesquisa para conhecer os autores através da 

internet; 

9. não, nunca usei; 

10. Sem resposta; 

11. Eu acho que em literatura leitura dos livros, textos, conhecimentos de 

autores, vai por aí. A gente utiliza muita música. A internet eu nunca usei; 

12. Eu vejo o contraio. Vejo falta de conhecimentos prévios, mas de um modo 

geral eu percebo os alunos empolgados com a disciplina; 

13. Como elemento ativo, capaz de interagir com o professor, como esse aluno 

que tem uma história de vida, capaz de interferir, como elemento que tem 

história, como elemento que age, como elemento que reflete sobre o que faz; 

14. Eu acho que é melhor do que nada. Eu acho que encaminhar os livros, 
mesmo que seja de uma “forma forçosa”, mas pelo menos os alunos lêem 
esses livros. Agora, a gente poderia estabelecer outras dinâmicas de estudo: 
círculo de leitura onde os alunos pudessem trocar livros, onde cada aluno 
pudesse trazer um livro pra sala de aula ou outros projetos. Eu acho que vale 
a leitura dos livros do PSS. Não chega a ser todo positivamente, mas acho 
que é melhor do que nada, porque o aluno não lerá. 
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RESPOSTAS DO PROFESSOR 3 

2. Literatura Brasileira. Nos períodos matutino e vespertino, 2.º e 3.º Anos; 

3. Exatamente 15 anos; 

4. Sinto sim; 

5. As grandes dificuldades são: primeiro fazer o aluno ler, porque não dá para 

trabalhar literatura sem leitura; segundo é fazer com que o aluno leia sem 

sentir desprazer pela leitura. O professor tem que arranjar uma metodologia 

em que ele possa mesclar: os textos clássicos (pros alunos são enfadonhos) 

com textos mais populares, mais atuais. E aí a grande dificuldade porque os 

alunos só querem ler os textos mais atualizados e sentem o texto de 

literatura chato, difícil de entender. O entrave é fazer com que os alunos 

leiam os clássicos. É claro que ir só os clássicos, mas o que se cobra aí nos 

vestibulares, no PSS são as obras clássicas e os alunos não querem ler essas 

obras. É dificultante; 

6. Trago vídeo, trago filmes com a temática das obras, trago música, trago 

outros textos atuais para que eles possam compará-los  com os textos 

literários, tradicional; 

7. Não; 

8. Uso, semanalmente, às vezes diariamente na escola; 

9. Sempre que eu uso é pensando que vai melhorar, que eu vou trazer novos 

textos, que eu vou ter acesso a atividades mais dinâmicas. Eu procuro no 

sentido de dinamizar as obras; 
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10. Sempre melhora. Primeiro pela facilidade em que você tem acesso aos 

textos. Então você não perde tanto tempo procurando livro, tem acesso a 

montagem de material. É um suporte que leva a uma aula melhor; 

11. Vejo: o rádio, apesar de ser pouco usada; a música, popular através da 

rádio, que é, tecnologia; a própria televisão, com os seriados, as 

telenovelas. São tecnologias até mais próximas. Todo mundo tem televisão, 

mas nem todo mundo tem computador; 

12. Não vejo falta de gosto. Eles gostam de literatura sem saberem que gostam 

de literatura. Na verdade, literatura não é só o modelo que é passado pelo 

vestibular, pelos livros didáticos. Não é aquele modelo que o professor está 

habituado a trabalhar. É muito, muito mais. Eles gostam, eles lêem, pedem 

livros emprestados. A questão é: como mostrar pro aluno que é importante 

ler também os textos tradicionais. Mesmo a leitura sendo difícil, mesmo ele 

não conseguindo se sair tão bem como com os outros textos. Então eles 

gostam de literatura. Quando você pega um texto poético, você sente que 

há um envolvimento, que eles gostam. Mas o grande problema é fazer com 

que eles leiam, que tenham o hábito de ler. Gosto eles têm, sim; 

13. Acaba prejudicando. A metodologia que a gente usa, as cobranças que são 

feitas, elas dificultam, assim, tornar aquele texto mais agradável; 

14. Eu quero que os alunos se envolvam no texto que eu passar pra ele, que ele 

tenha prazer, mas não só prazer. Que tenha prazer e tenha sentido naquilo. 
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RESPOSTAS DO PROFESSOR 4 

2. Literatura Brasileira e Produção de Texto, turno matutino; 

3. 14 anos; 

4. Desde o momento que entrei em sala até hoje. Sou muito grato à disciplina, 

sou apaixonado, inquieto pela pesquisa em relação a essa área; 

5. A gente vive em outros tempos. Os meninos estão num mundo que a 

questão visual, a questão sonora é muito forte. E a gente trabalha muito 

com a questão do verbo escrito. Acho que falta essa tentativa de a gente 

criar pontes entre a questão verbal com a questão visual e sonora; 

6. Uso os recursos audiovisuais. Se eu pudesse eu usaria o computador, 

trabalharia a multimídia. Eu trabalho com rádio-amador, com DVD, 

videocassete e TV, basicamente; 

7. Tenho; 

8. Uso sim, uso muito. Pelo menos 3 a 4 vezes por semana; 

9. Há 2, 3 anos que eu venho utilizando; 

10. Melhorou muito. Inclusive eu aconselho os alunos a pesquisarem pela 

internet já que ela é o meio que ele pode unir aquela ponte entre o verbal, o 

sonoro e o visual; 

11. Sim, eu acho que até mesmo as experiências poéticas de autores que 

trabalham nessa relação intersemiótica entre palavras, artes plásticas , sons, 

imagens, a MPB. Eu acho que a gente tem deixar de achar que literatura 
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por conta do nome é só letra. Acho que literatura vai além da questão 

letrada. Ela só vai se tornar interessante nos dias de hoje pro aluno se ela 

conseguir se adequar a esse universo; 

12. Por esse sentido de literatura que a gente dá em sala de aula, realmente há 

uma falta de apetite dos alunos em relação a esse tipo de literatura. São 

poucos ou que lêem um livro por conta própria e não por imposição do 

professor ou que chegam ao 3.º Ano tendo pelo menos lido um livro em 

sua vida; 

13. Para o contexto do CEFET, em vejo um aluno diferente. Antes eu via um 

aluno um pouco mais carente, um pouco mais interessante em questões 

mais gerais. Hoje eu vejo um aluno muito mais voltado pra aprendizagem 

mais imediata. Há um imediatismo muito forte porque ele quer aprender o 

conteúdo do PSS. Eu vejo um aluno interessado somente em aprender o 

conteúdo e fazer uma boa prova. Não vê a literatura como algo 

interessante, como algo que possa propiciar uma visão crítica, uma visão 

poética, uma visão mais abrangente do mundo. Ele vê a literatura de uma 

forma prática. Pra quê? Para poder passar no vestibular. É assim que eu 

vejo o aluno hoje; 

14. Eu acho péssimo. Apesar de concordar alguns autores, mas eu acho que a 
escolha deveria ser mais dinâmica. Pelo menos ter mudança de 2 em 2 anos 
e serem feitas pesquisas com professores de Ensino Médio. A gente é 
obrigado a aceitar os mesmos livros, a mesma leitura que os alunos já 
arrumam os resumos, assistem a uma aula de cursinhos com resumo, vêem 
o filme, o professor dá umas dicas e o aluno nem precisa ler o livro na 
verdade. Então ele faz um macete, faz a prova e acabou. Eu acho péssimo 
esse tipo de sugestão da UFAL em relação essa leitura. 
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QUESTIONÁRIO 02 (ALUNOS) 

1. Série:____________________________ Turma: _______________________________ 

2. Disciplina(s) que mais gosta: 

3. O que é literatura para você? 

4. Você gosta de literatura? Por quê? 

5. Você gosta das aulas de literatura? Por quê? 

6. Em sua opinião, o que você faria para melhorar as aulas de literatura? 

7. Você tem computador? 

8. Você acessa o computador em casa ou na escola? 

9. Você utiliza a internet para pesquisas educativas? Com que freqüência? 

10. Você acha que a utilização do computador em sala de aula é bom ou prejudicial para a 

concretização do ensino/aprendizagem? Por quê? 

11. Você tem acesso aos livros da biblioteca? 

12. Quanto tempo você dedica à leitura? 

13. Quantos livros você lê por ano? 

14. Quais os livros que você já leu este ano? 

15. O ensino de literatura lhe ajuda a ler livros? 

16. Você freqüenta alguma biblioteca? Em caso positivo, qual? 

17. Marque o tipo de leitura que você faz? 

(    ) Textos da Internet (    ) Didáticos (    ) Jornal 
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(    ) Livro de Bolso (    ) Revista (    ) Paradidáticos 

(    ) Outros: ______________________________________________________________ 

18. Que gênero de leitura você gosta? 

(    ) Conto (    ) Teatro (    ) Poesia 

(    ) Romance (tipo): ________________________________________________________ 

19. Você está lendo as obras pedidas para o P.S.S.? Por quê? 

 

 


