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Resumo 

Dentre as artes, a Literatura está vinculada aos conteúdos curriculares básicos tendo seu ensino 

obrigatório no espaço escolar como disciplina ou como critério de avaliação para aprovação nos 

exames de ingresso ao curso superior. Elaborada em letra, como os demais conhecimentos 

disseminados nos espaços escolares, essa arte é um objeto inter e transdisciplinar por excelência, 

porque estabelece diálogos com outras áreas do conhecimento e facilita o letramento, por sua 

ludicidade, que torna prazerosa a iniciação e amadurecimento dos falantes nativos nos 

conhecimentos da Língua materna. Nesse contexto, o vestibular é um dos patamares em que a 

Literatura tem maior relevância escolar, pois é exigida em questões objetivas e dissertativas das 

provas. É, portanto, um dos balizadores das práticas e escolhas de leituras de obras literárias no 

Brasil, pelos discentes e docentes. Porém, a adoção do ENEM (Exame Nacional do Ensino 

Médio) como substituto do vestibular pode mudar esse panorama, principalmente se as 

faculdades e universidades o adotarem como único critério, pois ele se pauta pelos livros 

didáticos, que privilegiam um conjunto consagrado e importante de recorte de obras de Literatura 

nacional e portuguesa, mas nem sempre representativo e satisfatório do ponto de vista da 

diversidade, panorama alterado quando os vestibulares indicam outras obras e inteiras. Os 

vestibulares são mais inclusivos que o ENEM, pois indicam também leituras não canônicas. Isso 

afetará o professor, que trabalhará o recorte do cânone, ressaltado no livro didático, considerado 

satisfatório para o ENEM. Com coleta de dados nas propostas e avaliações do Exame Nacional, 

análise dos livros didáticos aprovados pelo PNLEM (Programa Nacional do Livro Didático para 

o Ensino Médio) em uso em escolas, e da indicação de obras literárias em vestibulares nos dois 

últimos anos, nós analisaremos as mudanças efetuadas nas escolhas e indicações de leitura na 

escola básica brasileira.     
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