
 

 

O ENSINO DE LITERATURA DE LINGUA INGLESA COMO UMA 

FERRAMENTA METODOLOGICA.  

 

 

Resumo 
 
O presente trabalho tem como objetivo refletir e enfatizara importancia e o uso do 
ensino da literatura e suas contribuições nos processos de ensino e aprendizagem de 
língua inglesa . Por meio de uma pesquisa utilizando como ferramentas metodológicas 
de cunho bibliográfico. Partimos do pressuposto de que ensinar lingua inglesa a partir 
do uso de materiais literários como os clássicos, livros resumindo os clássicos, gibis 
ou similares como também filmes por meio da comparação pode possibilitar ao aluno 
adquirir, além dos conhecimentos específicos na lingua inglesa, o hábito da leitura, 
além de propiciar muitos momentos de prática e contato efetivo com a língua alvo. 
Nossas investigações são apoiadas nos estudos de teóricos como Ur (1999), Corchs 
(2006) e os Parâmetros Curriculares Nacionais: PCNs- (Brasil, 2000), dentre outros.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

Cada vez mais vemos o ensino de inglês ganhando a atenção de gestores, 

professores como também da sociedade. No entanto percebemos que a eficiência do 

ensino ainda é pouca, alunos, como os professores ainda não tem o nível desejado 

para se comunicar com desenvoltura.  

Este projeto se propõe a promover uma pesquisa sobre o caráter exploratório 

sobre o ensino de literatura de língua inglesas nos dias atuais, quais os avanços e os 

retrocessos, em consonância com os estudos de Ur (1999), Corchs (2006), Carvalhal 

entre outros, onde se procurará expor as mudanças sofridas no ensino, como também 

são inseridas as aulas de literatura em língua inglesa.  

              Esta proposta de pesquisa busca compreender o ensino da literatura como 

ferramenta metodológica para o ensino de inglês. Propomos uma reflexão sobre as 

possibilidades de aprender e ensinar a língua inglesa através da literatura, pois 

percebemos que é um recurso valoroso, que muitas das vezes não sabemos utilizar. 

Porem procuraremos enfatizar nesse trabalho a literatura comparada que seria muito 



atraente para os dias atuais pois podemos realizar comparações entre o campo da 

literatura e outras linguagens que não são necessariamente verbais. 

               No ensino de língua inglesa a literatura não faz partes do ensino das escolas 

regulares enquanto disciplina com sua carga horaria própria. Fato esse que o próprio 

ensino de inglês pede um pouco mais de espaços pois o tempo reservado a essas 

aulas são curtos, não dando prioridade como uma matéria de grande relevância.  

                De acordo com minha própria experiência em sala de aula o ensino de inglês 

tem tido muitas dificuldades, falta de matérias, salas com números cada vez maior de 

alunos e com tudo isso o ensino muitas das vezes termina repetitivo, ensinados por 

métodos ultrapassados e por meio de traduções e repetições que leva o aluno ao 

desinteresse pelo aprendizado de inglês. No entanto essas adversidades não podem 

servir de desmotivação para nos professores, uma vez que, mesmo com esse cenário 

desfavorável podemos sempre inovar e através do ensino de literatura de língua 

inglesa temos a chance de trazer algo novo e atraente para o aluno. 

              O uso do texto literário vai possibilitar ao aluno um contato maior com um 

mundo da leitura fazendo sentido o aprendizado e também estimula a novas práticas 

segundo Silva 2016; 

 utilização, em sala de aula, de tipos de textos diferentes, além de 

contribuir para o aumento do conhecimento intertextual do aluno, pode 

mostrar claramente que os textos são usados para propósitos 

diferentes na sociedade (apud BRASIL, 2001, p. 45). 

 

                Podemos perceber que o ensino de literatura de língua inglesa além de 

motivar os alunos também possibilita um conhecimento de mundo, de novas culturas 

com isso vemos mais um ponto positivo no ensino de literatura em língua inglesa. 

                  O uso de texto literário deve-se ser utilizado de varias maneiras é uma 

dessas maneiras além de explorar a leitura como também a vivencia de mundo é a 

literatura comparada.  

                   Quando falamos em literatura comparada, pensamos que é uma tarefa 

fácil, mas na verdade é um processo complexo, cujo estudo acerca do comparatismo 

ocupa os pensadores da área desde o século XIX. Tendo o início de seus estudos 

voltados para a relação entre fonte e influência, restrito apenas ao campo da 

comparação entre obras literárias com o objetivo de construir um cânone nacional. 



                    Ao aprofundarmos nosso conhecimento sobre tal conteúdo, vemos a 

amplitude de possibilidades, é comum surgirem alguns questionamentos tais “ Como 

utilizar a literatura de língua inglesa ao meu favor em sala de aula? Como um texto 

literário surge? Como podemos utilizar a literatura comparada como um meio de 

ensino e aprendizagem? O que devo comparar? A partir destas questões, buscar-se-

á nortear a pesquisa aqui proposta. 

  

2 OBJETIVOS  

 

2.1 Objetivo geral 

 

 O objetivo deste projeto é investigar e discutir as possibilidades de ensino do 

usos de literatura de língua inglesa na sala de sala de aula, além de buscar meios que 

enfatize a importância da literatura inglesa como uma ferramenta metodológica para 

o ensino de inglês.  

 

2.2 Objetivos específicos 

 

 Contextualizar a importância e benefícios do ensino de literatura na língua 

inglesa; 

 Refletir acerca do ensino da literatura como meio metodológico de língua 

inglesa; 

 Utilizar o conceito de literatura comparada para apreender o vínculo entre os 

corpora em questão. 

 

3 PROCEDIMENTOS TEÓRICOS E METODOLÓGICOS 

 

              Com o passar do tempo ministrando aula de língua inglesa em escolas 

públicas e particulares veio uma preocupação como transmitir melhor o ensino de 

inglês, então por meio da literatura em conjunto com a literatura comparada 

buscaremos entender como é possível obter sucesso por meio dessa ferramenta que 

seria a literatura.  

              Esperamos contribuir através desse trabalho para uma reflexão aceca do 

ensino de literatura de língua inglesa.  



               Enquanto professores devemos nos permitir para novas práticas e mostrar 

para os nossos alunos que as aulas de língua inglesas podem e devem ser prazerosas 

como diz Silva 2016; 

Se nós, enquanto professores, trabalharmos com textos literários de 

forma que possamos capturar o interesse dos alunos e fazer com que 

as aulas se tornem mais prazerosas, poderemos perceber e fazer com 

que os alunos também percebam que ensinar não é apenas expor 

conteúdo, mas também diversificar e abrir portas a outros tipos de 

conhecimentos de mundo 

 

        Sendo assim, compreendemos, a partir do exemplo acima que muito temos a 

contribuir para o avanço do ensino de literatura de língua inglesa. Em um mundo tão 

globalizados temos um papel de grande importância fazer a intermediação entre esses 

mundos que cada dia exigem uma segunda língua. 

         

Para a pesquisa, utilizamos como ferramentas metodológicas uma pesquisa de cunho 

bibliográfico,   onde tentaremos ressaltar a importância da literatura de língua inglesa 

como ferramenta metodológica de ensino bem como a utilização de literatura 

comparada para desperta nos educando a motivação necessária para a 

aprendizagem de uma nova língua.
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