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RESUMO 

Esta pesquisa centra-se na discussão entre a cristalização de conteúdos e repasses 

de informações nas escolas e o possível distanciamento entre esse caminho eleito e 

a realidade sociocultural do aluno. Pensamos também que o estudo do PCN – 

Parâmetros Curriculares Nacionais –, focando o ensino de língua portuguesa, 

especificamente literatura brasileira (ano 2000), revelaria a capacidade ou não da 

escola de inserir o jovem não somente na vida adulta, mas possibilitar a ele a sua 

adequação ao mundo atual, aparelhando-o para o intenso fluxo – confuso fluxo – em 

que vivemos. A literatura contemporânea tem a capacidade de revelar nosso tempo 

e será uma referência para a pesquisa na construção do conhecimento e leitura do 

mundo dos alunos no ensino médio. 

INTRODUÇÃO 

Se pensarmos o contemporâneo, a década e meia que avança cada vez mais de 

forma horizontal, podemos detectar que essa percepção é ainda restrita a 

estudiosos e analistas especializados. Há, no senso comum, no entanto, um certo 

entendimento sobre a globalização que se estabeleceu e que se inicia na nova 

ordem econômica do Consenso de Washington (1989 ) ou que se desenvolve numa 

velocidade vertiginosa pela rede de computadores interligados. A aldeia global de 

Marshall Mcluhan se formou, a profecia:  No futuro, todos serão famosos por 15 

minutos, de Andy Warhol, nunca foi tão certeira. Basta conferirmos as redes sociais, 

com seu desfile de intimidades, selfies e revelações do glamour do cotidiano nas 

páginas. A noção de identidade e privacidade sofreu total inversão, com o 

narcisismo doméstico cada vez mais revelado. 

As referências, no entanto, não se estabilizam, não há uma dicção determinante, a 

informação cada vez mais assume o espaço do conhecimento, a comunicação se 

instaura sem tréguas. Somos todos on-line. De todos os críticos que leem o 

contemporâneo aos usuários dessa parafernália eletrônica, que rege a vida da 

maioria da população, fica não uma certeza, mas uma aposta: estaríamos sendo 

formatados por um sistema recente que assumiu nosso comportamento em boa 

parte? A indeterminação, a fragmentação, a incerteza, a ideia volátil, os 



posicionamentos superficiais, a pesquisa dinâmica e rápida - assumida pelo oráculo 

Google - e outras características que se aderem ao contemporâneo, acabam nos 

levando a uma reflexão natural: estamos determinando o fim do pensamento, da 

indagação filosófica, da inquietação para construir algo cada vez menos perene, 

cada vez mais substituível? 

A arte, sempre o campo da sensibilidade humana, absorveu plenamente essa 

imprecisão narrada pelo nosso tempo atual, até poderíamos afirmar com o filósofo 

italiano Giorgio Agamben que esse é o dispositivo que nos governa, a nossa 

economia de pensamento e nossa maneira de nos agregar ao que é efêmero. 

Também com Agamben, em o que é o Contemporâneo, há a já famosa citação:   

“Todos os tempos são, para quem deles experimenta contemporaneidade, obscuros. 

Contemporâneo é, justamente, aquele que sabe ver essa obscuridade, que é capaz 

de escrever mergulhando a pena nas trevas do presente. Mas o que significa “ ver 

as trevas”, perceber o escuro? Giogio Agamben – O que é o contemporâneo? 

Este projeto de pesquisa, portanto, busca, dentro da proximidade apresentada pela 

contemporaneidade, a sua obscuridade, busca levantar hipóteses acerca 

principalmente da discussão sobre a educação no ensino médio: os professores 

estão capacitados para essa discussão do que ocorre atualmente? Como eles lidam 

com essa reviravolta comportamental na condução dos cursos? 

OBJETIVOS - Temos como objetivo atingir uma leitura comparativa das tendências 

do ensino hoje no ensino médio nas redes públicas, estudando o conteúdo 

programático dos Parâmetros Curriculares Nacionais ( PCN ) dos cursos de Língua 

Portuguesa e Literatura e verificar possíveis defasagens para a discussão do 

contemporâneo. Buscaremos investigar se a ausência da literatura contemporânea 

no conteúdo programático dos anos de ensino médio criaria um distanciamento cada 

vez maior entre o interesse do aluno e a proposta de ensino da escola. 

METODOLOGIA - Mapearemos, através de pesquisas de campo, de abordagem 

quantitativa e qualitativa, a atualidade de temas, autores, métodos e processo 

pedagógico no ensino de Língua Portuguesa, ênfase na literatura brasileira da 

primeira década dos anos 2000 até hoje, nas escolas de ensino médio da região Sul 



Fluminense, com profissionais do ensino e estudantes, tendo como referência as 

cidades de Volta Redonda, Barra Mansa, Vassouras e Barra do Piraí. 

DESENVOLVIMENTO - A pesquisa desenvolve-se na discussão entre a 

cristalização de conteúdos e repasses de informações nas escolas e o possível 

distanciamento entre esse caminho eleito e a realidade sociocultural do aluno. 

Pensamos também que a investigação da estratégia de conduzir o conhecimento e 

apresentá-lo para os estudantes torna-se condição fundamental para esta pesquisa, 

pois está nessa revelação a capacidade ou não da escola de levar o jovem a uma 

adequação no mundo atual, aparelhando-o para o intenso fluxo – confuso fluxo – em 

que vivemos.  

RESULTADOS PRELIMINARES - Os resultados preliminares destacam o incrível 

distanciamento do PCN – MEC, realizado no ano 2000, de nossa realidade 

contemporânea. Se pensarmos a velocidade com que o mundo se transforma e se 

pensarmos nos parâmetros curriculares, verificamos, sem dificuldades, a urgência 

de novos parâmetros curriculares, principalmente no que se refere aos estudos 

literários.  
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