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Resumo:  
A literatura é responsável pela transmissão da cultura e arte de um determinado povo, capaz 
de transformar a linguagem comum. Em sua origem era uma atividade preservada por pessoas 
cultas. O presente trabalho teve o objetivo de analisar o ensino de literatura em escola de 
bairro popular, com o intuito de compreender qual o significado que esta disciplina traz para 
estudantes de classe desfavorecida. Para o embasamento teórico foi utilizados autores como 
Bernard Charlot, que fala sobre a relação do saber; Terry Eagleton e Marisa Lajolo, teóricos 
que possuem estudos aprofundados sobre literatura; dentre outros. Também foi aplicado um 
questionário em uma escola de bairro popular com alunos do 3º ano do Ensino Médio. 
Segundo as informações obtidas com o questionário, pudemos ver que a literatura, para os 
discentes de origem popular, é importante, agregadora de valores e capaz de aguçar a 
consciência critica. 
Palavras chaves: Literatura, Ensino, Classe popular. 
 
Abstract:  
Literature is responsible for the transmission of culture and art of a people, capable of 
transforming common language, it works. Originally, it was an activity preserved for 
educated people. This study aimed to analyze the teaching of literature in popular district 
school in order to understand the meaning of this subject brings to students from 
disadvantaged class. For the theoretical base were used as authors Bernard Charlot, who 
speaks about the relationship of knowledge; Terry Eagleton and Marisa Lajolo, theorists who 
have depth studies of literature, among others. Also, a questionnaire was administered in a 
popular school with students from 3rd year of high school. According to information obtained 
from the questionnaire, we could see that, to the students of popular origin, literature is 
important since it aggregates values and is able to sharpen our critical awareness.  
Keywords: Literature, Education, Class popular. 
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1. INTRODUÇÃO 

 Com o poder de intensificar e modificar a linguagem comum a literatura sempre 

esteve associada à erudição, domínio de conhecimentos, prática mantida por uma elite. De 

origem latina (littera) significa documento, cultura, registro; lida com a realidade e 

significados; é transmissora da cultura e arte de um determinado povo, de uma comunidade 

etc., teoricamente precisa cumprir seu papel de divulgadora desses registros. Segundo 

Eagleton (2006, p.3) “talvez a literatura seja definível não pelo fato de ser ficcional ou 

“imaginativa”, mas porque emprega a linguagem de forma peculiar”; e é esta maneira singular 

que a literatura dá as palavras que a mantém sempre renovada.   

A literatura, em sua origem, era preservada por pessoas cultas, detentoras de certo 

poder aquisitivo. Ao verificarmos sua história podemos ver que foi na Grécia Antiga que 

vieram as reflexões iniciais e os moldes utilizados hoje na prática literária. Tinha um papel 

importante na educação, vivenciada por todos como uma “celebração coletiva, além de 

cumprir o papel que lhe estava reservado, ainda tinha chance de repercutir profundamente na 

vida de cada um.” (LAJOLO, 1982, p.55). Foi a partir do Romantismo que a Literatura 

ganhou nova forma, pois agregou leitores envolvidos em uma emoção contida nos textos; “a 

definição de literatura fica dependendo da maneira pela qual alguém resolve ler e não da 

natureza daquilo que é lido.” (EAGLETON, 2006, p.12).  

Pelas leis vigentes, no Brasil, a literatura acha-se inserida na área de língua 

portuguesa, concatenada com esta é suporte para o estudo da linguagem, ajudando a formar 

cidadãos críticos e conscientes do seu papel na sociedade. Como lida com a realidade, 

significados e trabalha a consciência crítica, a literatura como matéria escolar está fundada no 

triângulo interdisciplinar; estudos de língua, culturas e estudos sociais. Matéria obrigatória é 

estudada efetivamente no Ensino Médio, onde os procedimentos de ensino, geralmente, são 

muito teórico/conceituais.  

 A escola como formadora de ideias é incumbida de mostrar as finalidades, além de 

despertar a criatividade e o gosto pela literatura. Segundo Lajolo (1982, p.18) “A instituição 

escolar é das que mais tempo e com maior eficiência vêm cumprindo o papel de avalista e 

fiadora da natureza e valor literário dos livros em circulação”. É na escola que os alunos, 

sobretudo os de origem popular, irão ter um contato maior com a literatura, suas teorias, 

gênero literário, autores, etc. 
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Para que os saberes literários ganhem representatividade é necessário que o aluno 

(leitor) identifique-se com tal matéria. De acordo com a estética da recepção o leitor assume 

um papel importantíssimo no que tange à determinação do sentido de um texto, Eagleton 

afirma: 

 Para que a literatura aconteça, o leitor é tão vital quanto o autor. [...] 

Na terminologia da teoria da recepção, o leitor “concretiza” a obra literária, 

que em si mesma não passa de uma cadeia de marcas negras organizadas 

numa página. Sem essa constante participação ativa do leitor, não haveria 

obra literária. (EAGLETON, 2006, p.116).  

Para haver receptividade da obra é necessário haver uma interação íntima com o texto, 

o leitor precisa se reconhecer neste; pois só assim os enredos dos romances, análise das obras, 

discussões a cerca dos assuntos etc., explanados na escola farão sentido para as inúmeras 

“platéias”, em inúmeras salas de aula. 

Precisamos estar familiarizados com as técnicas e convenções literárias 
adotadas por uma determinada obra, devemos ter certa compreensão de seus 
códigos, entendendo-se por isso as regras que governam sistematicamente as 
maneiras pelas quais ela expressa seus significados (EAGLETON, 2006, 
p.118).  

  É importante a familiaridade com a obra literária, visto que se isso não acontece estes 

saberes podem acabar não fazendo sentido algum para muitos alunos e as aulas não irão 

conseguir manter um elo significativo para estudantes de origem popular.  

 Ao analisar a relação que os estudantes de escolas de bairros populares mantêm com a 

literatura, precisamos primeiro tentar compreender como esta relação está sendo feita, 

mantida, visto que no contexto sócio cultural as perspectivas de alunos oriundos de escolas de 

bairro popular são outras. Segundo Charlot (2005, p.67) “nos bairros populares, pra muitos 

alunos, o único sentido da escola está no fato de proporcionar um bom emprego mais tarde”. 

Assim, embora sejam considerados importantes, os saberes literários não ganham muita 

representação fora do contexto escolar para estes estudantes. 

Nesta perspectiva, este trabalho teve o intuito de fazer uma análise sobre o ensino de 

literatura em escola de bairro popular, com o objetivo de compreender os significados que 

esta traz para discentes de classe desfavorecida. Porque os efeitos dos saberes contidos nos 

textos literários conseguem atingir as camadas menos privilegiadas da sociedade, “seus 

efeitos, a inquietação que provocam, podem repercutir em camadas mais marginalizadas, mas 
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distantes dos círculos oficiais da cultura” (LAJOLO, 1982, p.64), fazendo com que a literatura 

não se restrinja a um único público, assumindo assim o seu papel transformador.  

 2. METODOLOGIA 

Para que pudéssemos compreender como o saber literário está presente na vida de 

alunos de comunidade popular, foi realizada uma pesquisa no início do ano letivo de 2010. A 

pesquisa foi realizada em turmas do 3º ano do Ensino Médio do turno noturno em um colégio 

estadual, localizado em uma área popular da cidade de Aracaju. A escola funciona nos três 

turnos, a única do bairro que oferece Ensino Fundamental e Médio, recebe discentes da 

própria comunidade e das circunvizinhas, tendo mais de 1.500 matriculados.  

 Para coleta de dados da pesquisa foi utilizado um questionário com perguntas 

fechadas e abertas para que pudéssemos melhor analisar as respostas dos alunos e 

compreender como estes lidam com os saberes literários e qual a relevância desta disciplina 

na vida dos jovens.  

O questionário foi aplicado em duas turmas do 3º ano, contendo mais de 35 alunos 

cada uma, porém alguns estudantes optaram em não participar da pesquisa. Assim, tivemos 

um total de 50 questionários respondidos.  

3. RESULTADO DA PESQUISA 

Verificamos que mais de 80% dos pesquisados sempre estudaram em escola da rede 

pública de ensino e mais da metade destes entraram neste colégio no Ensino Médio. Nas 

demais perguntas obtivemos os seguintes resultados: 

No que tange a faixa etária percebemos que a maioria dos alunos tem entre 15 e 20 

anos, todavia uma parcela de 21 a 25 e a outra de 26 a 30 anos de idade ainda não concluiu o 

Ensino Médio, conforme ilustra a tabela abaixo. 

Sobre a faixa etária 

Idade % 

15-20 58 

21-25 20 

26-30 14 

Não responderam 08 

                                                               Tabela 1 
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   Este fato chamou atenção visto que, esta etapa, a última da educação básica e que 

prepara para a continuação dos estudos, deveria ser concluída por volta dos 17|18 anos de 

idade, estes dados nos mostra certo atraso escolar de uma parte da turma. Também revela uma 

heterogeneidade em sala de aula, o que cria um grande desafio para o professor, uma vez que 

este precisa lidar com a diferença de idade, motivar os alunos que estão atrasados, além de 

adotar uma metodologia que consiga contemplar a todos. 

Sobre a relação que possuem com a leitura, pergunta feita com o intuito de saber se os 

estudantes liam com freqüências as obras literárias, ou pelo menos as exigidas pelo vestibular 

da Universidade Federal de Sergipe (UFS), a maioria dos pesquisados (72%) afirmaram que 

possuem o hábito da leitura e dentre as coisas que mais leem estão: livros; principalmente de 

aventuras, seguido de revistas, textos de internet e jornais. Como podemos ver na tabela 

abaixo. 

Hábito da leitura 

Possuem o hábito de ler? % 

Sim 72 

Não 28 

Tabela 2 

 Na mesma pergunta os jovens foram solicitados a citar o autor que mais gostava e o 

que estavam lendo naquele período, no entanto nenhum aluno conseguiu citar um livro, 

escritor, ou se gostavam de algum em particular. Fato peculiar que revelou contradição nas 

respostas, uma vez que afirmaram anteriormente ter o hábito da leitura, todavia não estavam 

lendo nada no momento, nenhum autor dos já lidos os chamou a atenção; e nem os livros 

recomendados como leitura obrigatória para o vestibular foram citados.  Podemos perceber 

com isto que os alunos, embora afirmem que desenvolvem o hábito de ler, na verdade não 

possuem, ou talvez acreditem que leituras esporádicas concretizam o hábito da leitura. 

Já os estudantes que assumem não ler (28%) apresentam como motivo para não 

possuírem tal hábito a “falta de tempo” e de “concentração”. Observamos que isto se dá pelo 

fato de muitos estudantes de bairros populares, do turno noturno, precisam trabalhar durante o 

dia para ajudar em casa, o que consequentemente prejudica o rendimento escolar, porque 

chegam cansados no colégio.  
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Sobre a disciplina literatura é significativo o fato da maioria dos jovens (48%) 

afirmarem gostar da matéria. Também é interessante observar que (72%) dos alunos avaliam 

suas aulas de literatura como boas, como podemos verificar na tabela 3.  

Sobre a disciplina Literatura 

Gosta da matéria?  % Como são as aulas de literatura? % 

Gosta 48 Boas 72 

Gosta um pouco 44 Ótimas 14 

Não gostam 08 Chatas 10 

 Não responderam 04 

Tabela 3 

Nesta mesma pergunta os pesquisados poderiam justificar suas respostas e o que 

obtivemos foram as seguintes: A matéria de literatura é “boa, porque explica coisas sobre 

nossa vida”; “boa, porque ajuda a interpretar”; “boa, porque estimula o hábito da leitura. 

Verificamos que os alunos gostam das aulas de literatura e as consideram boas porque ajudam 

em algum sentido; e eles até conseguem fazer uma relação entre a literatura e suas 

experiências de vida, demonstrando que são conscientes da importância dos conhecimentos 

literários para sua formação pessoal, estudantil e intelectual.  

  Pudemos notar ainda que alguns alunos associam o fato da matéria ser boa ou chata 

dependendo da afinidade que possuem com o professor e com sua metodologia de ensino, 

relatos sobre as aulas como: “boa, porque o professor é bom”; “boa, porque a professora sabe 

ensinar bem”; “ótima, porque o professor é ótimo”; “ótima, porque tenho um professor 

ótimo”; “chata, porque a professora só fala e eu não entendo”; “chata, não gosto muito da 

professora”. Faz-nos depreender o quanto é importante a relação que os alunos possuem com 

o docente para que possam ter um bom desempenho na matéria. Além dos professores serem 

norteadores do conhecimento são também uma espécie de amigo, pessoas que muitos alunos 

admiram. Porém esta questão tem uma implicação grave, porque acaba criando uma 

dependência dos alunos em relação ao professor, ou seja, muitos alunos só irão se interessar 

por literatura se gostar do professor, caso contrário a disciplina será colocada de lado.  

Também foi questionado se os saberes literários podem ajudar na vida prática. A 

maioria dos alunos (70%) afirma que os conhecimentos os ajudam na vida prática, conforme 

nos mostra a tabela abaixo. 
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 Sobre os saberes literários 

Você acredita que a literatura pode ajudar na vida prática? % 

Sim 70 

Não 14 

Não responderam a questão 16 

Tabela 4 

 Alguns alunos ainda justificaram suas respostas: “porque ajuda a pensar um pouco 

mais na vida”; “porque você se torna uma pessoa mais culta”; “porque tudo que é aprendido, 

um dia vai ser utilizado em nossa vida”; “porque nos ensina a enxergar as coisas de outra 

forma”; “porque há muito conhecimento acumulado ao longo dos anos e que se reflete 

atualmente”; “podemos refletir e mudar nosso comportamento”. Percebemos que muitos 

jovens compreendem a literatura como uma disciplina agregadora de conhecimentos e valores 

e que os ajudam em suas vidas; tornando-os mais cultos, reflexivos, conscientes e capazes de 

modificar situações. 

A última pergunta foi sobre como os alunos gostariam que a matéria literatura fosse 

ensinada na escola, obtivemos os seguintes resultados: 

Sobre a transmissão da matéria 

Como gostaria que a matéria fosse ensinada? % 

De forma mais dinâmica 30 

Explicada de forma mais simples 12 

Como está sendo feita 12 

Com mais livros 04 

Preferiram não responder 42 

Tabela 5 

 Uma parcela (30%) dos pesquisados, respondeu que gostariam que as aulas fossem 

mais dinâmicas e apresentaram as seguintes justificativas: “queria que fosse mais criativa”; 

“que além dos textos literários que passam, passasse algum filme, algum vídeo explicando 

mais sobre literatura”; “com mais disposição”.  

Alguns dos pesquisados (12%) gostaria que as aulas de literatura fossem explicadas de 

forma mais fácil: “de um jeito mais simples, que eu pudesse entender”; “que fosse explicada 
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de uma forma mais clara, mais objetiva”; “de forma mais prática, para que possamos ter um 

bom desempenho”; “eu gostaria que fosse ensinada de uma forma mais popular”. 

Outra parte (12%) está satisfeita do jeito como a matéria é ensinada e justificam da 

seguinte forma: “o ensino está bom”; “a matéria de literatura esta boa, gosto como ela é 

ensinada”. Apenas 4% dos alunos gostariam da utilização de mais livros e colocaram: “com 

livros adequados”; “com livros que a pessoa já leu ou quer conhecer”; “com bons livros para 

lermos”. 

 Através destas respostas notamos que o ensino de literatura é considerado, por alguns, 

como difícil e metódico; aliado a isto está à falta de estrutura, não há livros e as aulas são 

ministradas de forma precária, na visão de uma parte dos estudantes. Todavia, o que mais 

chama atenção é o fato da maioria não responder a esta questão, 42% não quiseram manifestar 

sua opinião em relação às aulas. Pudemos apreender com isto certa conformidade por parte 

dos discentes, que não compreendem as aulas dos docentes; muitas vezes não se identificam 

com elas, e também não refletem, questionam, criticam e nem reivindicam mudanças nas 

práticas pedagógicas dos professores. Acreditamos que a passividade e a falta de criticidade 

dos jovens já é um reflexo das aulas as quais eles estão submetidos.    

Percebemos que há uma necessidade da aplicação de procedimentos pedagógicos mais 

eficazes nas aulas de literatura e consequentemente uma melhor leitura dos textos literários, 

pois na escola, muitas vezes, é colocado de lado as várias significações, o que está além das 

linhas da obra literária. Também percebemos que o ensino de literatura está atrelado, 

predominantemente a um ensino tradicional, com ênfase em aulas expositivas, baseadas em 

livros didáticos que mostram uma abordagem muitas vezes sintética dos assuntos, das 

características de estilo de época etc., transformando assim o ensino em algo limitado e 

abstrato distante da realidade do aluno, sobretudo aos pertencentes à classe popular.  

   Segundo Eagleton (2006, p. 119-120) “a obra literária mais eficiente é aquela que 

força o leitor a uma consciência crítica de seus códigos e expectativas habituais”. É este 

espírito crítico que falta em muitas turmas e por isto a literatura só consegue ser vista, por 

alguns, como uma disciplina que fala “da história de outros” e “nunca da sua”, algo distante e 

sofisticado, que ainda não conseguiu ultrapassar os muros e nem tocar os alunos de muitas 

escolas de bairro popular.  
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4. Considerações finais 

 É necessário analisar a relação que estudantes de escolas de bairro popular mantêm 

com a disciplina literatura, como os seus saberes são compreendidos e, sobretudo qual a 

relevância destes conhecimentos na vida dos alunos.  

A pesquisa aponta que a literatura é uma matéria secundária na escola, para uma 

parcela dos discentes, devido ao modo como é ensinada, sem reflexões aprofundadas e 

interações por parte dos estudantes que acabam não tendo muita familiaridade e nem 

conseguem, algumas vezes, entender os assuntos estudados.  

 Verificamos que a relação que alunos de escola de bairro popular possuem com os 

saberes literários é muito restrita e limitada, pois os ensinamentos canônicos ministrados nas 

aulas parecem está distante da vida de muitos dos pesquisados, porém para outros a literatura 

é uma disciplina agregadora, prazerosa e difundora de conhecimentos.  

Detectamos que alguns discentes ainda não conseguem ver uma praticidade nas aulas 

de literatura, talvez pelo fato de não perceberem que estão estudando o registro cultural de seu 

povo; e pelo modo como suas aulas são ministradas, sem levar em consideração, muitas 

vezes, os saberes de cada indivíduo, membro de uma comunidade escolar, que possuem 

valores e perspectivas, também construtores desse registro, mas que não se reconhecem nele.  

Logo, constatamos que os alunos gostam de literatura, muitos compreendem a 

importância dos seus saberes e concordam que ela ajuda tanto na vida estudantil como na 

prática, todavia é necessário criar um vínculo maior entre os alunos e esta matéria escolar, 

porque só assim, talvez, os saberes literários possam fazer sentido para todos; e não somente 

para uma parte dos estudantes de origem popular. 
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