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Esta pesquisa intitulada “A disciplina de literatura no Ensino Médio e sua avaliação no 
Vestibular” analisou como a literatura avaliada ao final da educação básica, no vestibular, tem 
sido orientada durante o Ensino Médio. Mesmo com as orientações apresentadas nas 
Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Médio, o atual processo de leitura de obras 
literárias não propicia um aproveitamento adequado da Literatura como fenômeno artístico, 
prioriza o ensino da história da literatura ou ainda o trabalho com fragmentos de obras 
literárias consideradas canônicas, não estimulando, dessa forma, o jovem estudante à prática 
da leitura literária. Sabe-se que a leitura deixa em cada leitor experiências que contribuem na 
formação humana e profissional. Com a pesquisa, verificou-se o conhecimento literário 
cobrado ao final do Ensino Médio e sua adequação ao que é proposto para o ensino da 
literatura. Foram analisadas questões de literatura do vestibular da FUVEST dos três últimos 
anos e a forma como esse conhecimento está sendo avaliado ao término da educação básica. 
Ao serem analisadas as orientações dos documentos oficiais para o ensino da literatura, o que 
se confirma é a necessidade de uma educação para o texto literário e suas especificidades. Por 
isso, a escola deve oferecer condições apropriadas para que o aluno possa ter conhecimento da 
literatura, não só para um bom resultado em exames, mas também para a formação estética do 
leitor. A literatura deve ir além de fins didáticos, deve proporcionar uma reflexão sobre si e o 
mundo. 
Palavras-chave: Formação de leitor. Literatura. Ensino Médio. Vestibular. 
 


