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RESUMO: 

 Este trabalho é uma análise sobre a influência 

de obras literárias na vida dos jovens de Buriticupu. 

Por meio de aplicação de questionário com perguntas 

abertas e fechadas aplicado a 105 jovens do ensino 

médio técnico do campus de Buriticupu-MA em 2010, 

obtém-se uma percepção da influência literária em 

suas vidas hoje. O trabalho objetiva evidenciar, 

embasando-se nas informações coletadas, a 

importância do conteúdo literário na construção de 

uma sociedade ou mesmo do indivíduo. 
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 INTRODUÇÃO 

A arte da literatura existe há alguns milênios. 

O homem, como ser histórico, tem anseios, 

necessidades e valores que se modificam 

constantemente. Suas criações – entre elas a literatura 

– refletem seu modo de ver a vida e de estar no 

mundo. Define-se “Literatura” como a arte que utiliza 

a palavra como matéria prima de suas criações 

(AMARAL, 2003).   

A literatura reflete as relações do homem com 

o mundo e com os seus semelhantes. Na medida em 

que elas se transformam historicamente, a literatura 

também se transforma, pois é sensível às 

peculiaridades de cada época, aos modos de encarar a 

vida, de problematizar a existência, de questionar a 

realidade, de organizar a convivência social, etc. 

METODOLOGIA  

O trabalho está fundamentado em dados 

teóricos e em pesquisa de campo feita com alunos(as) 

de idade entre 15 e 23 anos do IFMA – Campus 

Buriticupu, que investiga a relação que eles(as) 

mantêm com a obra literária e suas opiniões sobre a 

mesma.  Obtendo-se dados relevantes para a 

compreensão da presença literária na vida desses 

jovens na atualidade.   

RESULTADOS OBTIDOS 

“A obra literária é objeto social. Para que ela 

exista é preciso que alguém a escreva, e que outro 

alguém a leia” (LAJOLO in FARACO MOURA, 

2003). “Não são as obras de arte que decidem sobre si 

mesmas: quem decide sobre elas são os homens” 

(SCHUCKING in FARACO MOURA, 2003). Quanto 

à pesquisa de campo a primeira constatação diz 

respeito à importância da literatura na vida dos alunos, 

79% afirmaram que ela faz diferença em suas vidas, 

21% responderam que não. Verificou-se ainda a 

influência no comportamento, 61% declararam já 

terem feito citações no cotidiano ou apresentado 

comportamentos baseados em obra literária, 39% 

disseram que não receberam nenhum tipo de 

influência. Depois opinaram sobre o que retrata a 

literatura, 67,5% disseram que são as ideias ou 

sentimentos do próprio autor, 29,5% que é uma 

contextualização social e 3% N.D.A. Por fim, foi 

investigada a relação entre o advento dos 

computadores e leitura de obras literárias, 59% 

afirmaram ser positiva, 23% disseram ser negativa e 

18% declararam não ter opinião formada sobre o 

assunto. 

CONCLUSÃO 

Por meio da pesquisa foi possível constatar 

que a literatura exerce influência sobre a maioria dos 

jovens do IFMA de Buriticupu. Estes ao terem acesso 

a obras literárias, tiveram interpretação das “verdades 

da vida” e ainda encontraram no mundo ficcional, 

reflexos de suas próprias angústias, paixões, 

desencantos e alegrias. Portanto, o contato com a obra 

literária contribuiu na formação e no crescimento do 

individuo em várias dimensões da vida. 
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