
PROJETO DISCIPLINAR DE APRESENTAÇÃO DA 
LITERATURA NO ENSINO MEDIO 

Lais Barbosa (UVA) 
Beatriz Stamn (UVA) 

carol.barbosa04@hotmail.com 
Sayonarah Almeida (UVA) 

sayonarahinlove@gmail.com 
Flávia Maria Cunha (UVA) 
uvaflaviacunha@gmail.com 

Claudia Cristina Mendes Giesel (UVA) 
claudia.mendes@uva.br 

 

O projeto é aplicado em um colégio Estadual situado na Zona 
Norte do Rio de Janeiro, especificamente na Tijuca, com orientação de 
uma professora do 1° ano do Ensino médio e aplicado por nós alunas 
pesquisadoras. Dividido em três momentos para que haja coleta de da-
dos. O primeiro momento uma aula expositiva com slide. O segundo com 
uma dinâmica diferenciada, utilizando a letra da música “Deixe-me ir”, 
do 1 Kilo. Prevendo que os alunos tivessem uma maior inserção e absor-
ção sobre o tema, assim, aproximando os alunos do neoclassicismo, por 
meio das suas vivências. Ao final foi proposta uma folhinha de exercí-
cios afim da melhor fixação e absorção do tema pelos alunos. Visto que a 
leitura, quando não sendo de caráter obrigatório, e nem com quantia de 
pontos envolvida é de difícil realização, foi decidido que para que pudes-
sem mais uma vez pesquisar e estudar sobre o assunto, seria pedido uma 
dissertação sobre o a presença do Neoclássico na contemporaneidade. 
Tema abordado em sala. Utilizamos para embasamento teórico de nossas 
aulas e artigo os autores Elizabeth Schmitz, Paulo Freire, Angela Kei-
man, Ezequiel Silva e Regina Zilberman. Analisamos através das pers-
pectivas educacional dos artigos, as folhas de exercícios e a como foi a 
produção dos alunos, juntamente a nossa coordenadora e coautora. Por-
tanto, o artigo tem como objetivo analisar através dessa determinada 
turma, a aula e aplicação de exercícios sobre melhor captação do conteú-
do literário quando a matéria se aproxima do aluno. Com os dados cole-
tados foi possível observar suas dificuldades que permeiam a compreen-
são e interpretação nos estudos de literatura para um aluno do 1° ano do 
Ensino Médio. 
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