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1. RESUMO 

O tema deste estudo é o ensino de literatura no ensino médio. Pode-se dizer que a 

aula de literatura, nos seus moldes atuais, não tem formado leitores com capacidade 

de interpretação avançada. Os objetivos desta pesquisa são estudar as práticas de 

ensino de literatura atualmente adotadas no ensino médio e propor princípios com 

base nas ideias de Bakhtin para um trabalho mais produtivo. A metodologia usada é 

majoritariamente bibliográfica, analisando as visões de Bakhtin a respeito do romance 

e de literatura seguido da análise de livros didáticos, verificando suas propostas e 

orientações a respeito do ensino de literatura. Com esta pesquisa, espera-se 

identificar problemas metodológicos do ensino de literatura que possam estar 

limitando o desenvolvimento de habilidades globais de leitura e apresentar princípios 

para professores, baseados nas reflexões de Bakhtin, para o maior engajamento dos 

alunos, levando a um aprendizado mais profundo e melhores resultados nas 

avaliações, consequentemente. 
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2. INTRODUÇÃO 

De acordo com o PISA (Programa Internacional de Avaliação de Alunos), alunos de 

ensino médio brasileiros foram bem avaliados em questões relacionadas à 

recuperação de informação direta do texto, porém não obtiveram tal sucesso em 

questões ligadas à compreensão global do texto envolvendo interpretação e 

integração das informações, atividades que refletem um habilidade de leitura rasa e 

inadequada ao nível médio. Estes resultados são um reflexo direto do trabalho 

desenvolvido em sala de aula, onde costuma prevalecer uma visão historiográfica da 

literatura em detrimento do contato direto com obras literárias (CEREJA, 2004), 

atividade fundamental para a formação do leitor. 

3. OBJETIVOS 

Os objetivos desta pesquisa são três: a) pesquisar práticas pedagógicas de 

educação literária no ensino médio brasileiro; b) aprender modos de ensino literatura 

que contribuam para o desenvolvimento de leitores e; c) apresentar princípios para 

uma proposta de ensino baseada no dialogismo e na compreensão de leitura como 

uma prática ativa. 



4. METODOLOGIA 

A metodologia utilizada é descritiva em relação aos objetivos, bibliográfica em 

relação ao objeto de estudo e qualitativa em relação à abordagem usada. As visões 

de Bakhtin sobre a literatura e o romance, foram analisadas, seguindo uma pesquisa 

bibliográfica sobre os modos de ensino de literatura no ensino médio e os problemas 

encontrados em salas de aula hoje. 

5. DESENVOLVIMENTO 

A base da concepção de linguagem de Bakhtin se fundamenta em seu conceito de 

dialogismo. Este conceito descreve a língua como uma interação, implicando uma 

ação que ocorre dentro de um contexto histórico e social, tanto estética quanto 

ideologicamente. O propósito de seu trabalho, teorizando a respeito do romance, é a 

associação do estudo dos aspectos estéticos e formais da língua ao seu conteúdo 

ideológico, elementos que ele considera indissociáveis um do outro. (BAKHTIN, 

2015) 

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

A concepção pragmática da linguagem proposta por Bakhtin permite que o professor 

de literatura que a adote faça uso do livro de literatura com maior liberdade, ao invés 

de depender unicamente dele em sala de aula. O conceito de dialogismo é um 

conceito aberto e pode ser usado em uma variedade de contextos dentro da sala de 

aula. Da organização de exercícios didático-pedagógicos, como a colocação de 

textos em diálogo uns com os outros, à compreensão da tensão presente na 

dinâmica da sala de aula e a postura apropriada a ser adotada em relação aos 

alunos. O conceito de heteroglossia promove uma interpretação de texto sutilizada e 

uma análise de diferentes níveis discursivos presentes no texto, este caso é 

exemplificado pela análise da ironia na comédia inglês encontrada no livro Teoria do 

Romance I: a estilística de Bakhtin. Além disso, o romance, pela lente bakhtiniana, é 

apresentado como um complexo sistema de contação de histórias que faz uso 

exclusivo de diversas variedades da língua para seus propósitos. Portanto, torna-se 

um objeto ideal de estudo em sala de aula e pode ser colocado no centro das 

atenções. A perspectiva bakhtiniana também oferece uma visão ampla no combate 

ao discurso autoritário. Com o seu conceito de sujeito, permite com que o professor 



veja seus alunos e a língua numa perspectiva social, tendo em conta as diversas 

estruturas sociais presentes na sala de aula e explorar temas sociais com a 

utilização do romance, apontando proposições estético-ideológicas feitas ao longo 

da história e o papel da linguagem e dos movimentos literários na construção do 

imaginário coletivo e dos movimentos sociais. 
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