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RESUMO 
 
A presente pesquisa busca abordar sobre as inter-relações existentes entre os textos literários e a disciplina de História, 
visando discutir a respeito da aplicabilidade da abordagem interdisciplinar frente a esses conteúdos, e de que maneira 
ela pode contribuir para um estudo mais satisfatório das obras trabalhadas no Ensino Médio. A metodologia a ser 
utilizada é baseada no método qualitativo de cunho bibliográfico, nesta perspectiva apresenta como suporte as obras de 
Tzvetan Todorov (2009), Sandra Jatahy Pesavento (2003), Ivani Fazenda (org.) (2008), bem como o parecer das 
Diretrizes Curriculares de Língua Portuguesa do Estado do Paraná (2008), sendo de grande expressão os artigos 
publicados em anais e periódicos. Para melhor discorrer acerca do diálogo entre literatura e história, analisar-se-á as 
possíveis referências do momento histórico brasileiro dentro da obra “O Cortiço” de Aluísio de Azevedo. Dessa forma, 
pode-se perceber que se faz relevante o professor de literatura do Ensino Médio utilizar-se de uma metodologia com 
viés interdisciplinar, haja vista que, segundo os apontamentos da pesquisa, ela auxilia aos discentes na compreensão do 
contexto histórico em que a obra está enquadrada, bem como no conhecimento das influências que o autor recebeu. 
Assim sendo, são compreendidas não só as características da obra e sua escola literária, mas também o que ocasionou 
tais particularidades. Logo, a leitura se torna mais cognoscível e prazerosa.  
 
PALAVRAS-CHAVE : Interdisciplinaridade, literatura, história, cortiço. 

 
 
 
1. INTRODUÇÃO 

  

A leitura de um texto literário para os alunos do Ensino Médio, salvo algumas vezes, não é 

algo que desperta o interesse do educando, dado que o mesmo, nem sempre é capaz de compreender 

o sentido e o contexto histórico em que a obra está enquadrada, levando-a não ser vista como algo 

prazeroso, em razão de que as lacunas não permitem que ela se torne cognoscível.   

A partir disso, o presente trabalho visa discorrer sobre as relações que o texto literário é capaz 

de estabelecer com a disciplina de História, à vista disso, versa sobre a pertinência do professor ao 

desenvolver seu trabalho a partir de um viés interdisciplinar, contextualizando e destacando as 

inferências históricas que aparecem no decorrer da obra. Para isso, traz à tona conceitos de 

interdisciplinaridade, e quando esta, pode ser desenvolvida em sala de aula, segundo as Diretrizes 

Curriculares da Educação Básica de Língua Portuguesa do Estado do Paraná (2008). Destacando 
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também, sua presença no campo literário, e as inter-relações históricas e literárias dentro da obra “O 

Cortiço”.  

 Reconhecida como uma obra que retrata o momento histórico-social brasileiro, analisar a 

obra O Cortiço de Aluísio de Azevedo, através da abordagem interdisciplinar, permite ao aluno 

compreender fatos que só através da devida contextualização histórica lhe será acessível. 

 Com as informações coletadas, busca-se auxiliar o professor de Literatura, para que procure 

um encaminhamento metodológico que propicie uma maior assimilação da obra literária por parte 

dos discentes, além de ressaltar a eles os vários conhecimentos que o livro pode lhe conceder. 

 

 

2. REFERENCIAL TEÓRICO  

 

2.1 INTERDISCIPLINARIDADE 

 

A interdisciplinaridade, em seu sentido epistemológico, pode ser compreendida como a 

relação entre disciplinas. Mas, tem-se em vista que alguns autores também versem pelos termos 

pluridisciplinaridade e transdisciplinaridade ao falarem sobre formas de articulação das disciplinas. 

Já dentro do ambiente escolar essas locuções remetem a uma abordagem que flexibiliza e envolve a 

troca de informações entre disciplinas, agregando diversos fatores e temas. Ou seja, tem por 

objetivo cooperar no desenvolvimento dos métodos de aprendizagem (YARED, 2008). 

Com base nisso, depreende-se que a interdisciplinaridade pode ser entendida como uma 

ligação entre diferentes áreas do conhecimento, permitindo que o professor desenvolva práticas 

pedagógicas que possibilitem os discentes assimilar as relações que permeiam os conteúdos que lhe 

foram apresentados.  

De acordo com Fazenda (2008), as disciplinas não devem ser abordadas apenas no 

enquadramento dado a grade escolar, elas devem permear os assuntos que as cabem. Seguindo essa 

ideia, considera-se o parecer das Diretrizes Curriculares da Educação Básica de Língua Portuguesa 

do Estado do Paraná (2008, p.27) frente às abordagens interdisciplinares, quando afirmam que a 

mesma deve ocorrer mediante a dois momentos, sendo eles quando:                     

 
• conceitos, teorias ou práticas de uma disciplina são chamados à discussão e auxiliam a 
compreensão de um recorte de conteúdo qualquer de outra disciplina; 
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• ao tratar do objeto de estudo de uma disciplina, buscam-se nos quadros conceituais de 
outras disciplinas referenciais teóricos que possibilitem uma abordagem mais abrangente 
desse objeto. 

 
Além disso, as Diretrizes dizem que, quando se trabalha de forma interdisciplinar, 

evidenciam-se algumas das limitações e insuficiências que uma disciplina apresenta no momento 

em que esta é trabalhada de forma singular e isolada, pois é nesse ponto, que a outra disciplina 

passa a corroborar na melhor compreensão, sendo possível compreender as especificidades próprias 

de cada disciplina. Nessa visão, fica evidente que a grade curricular não é fechada em si, 

possibilitando a junção das partes de cada qual, apresentando dessa maneira, um resultado 

satisfatório no quesito ampliação de busca e conhecimento dos conteúdos.   

Dado o exposto, a interdisciplinaridade didática busca formas para associar o que prescreve o 

currículo e o seu acréscimo nos contornos da aprendizagem. É quando se deve pensar, planejar, 

estruturar e aplicar de uma maneira que haja uma intervenção sobre os métodos pedagógicos, 

buscando sempre a melhoria, tendo em mente que mesmo após esses e muitos outros princípios, 

ainda não é o suficiente, tornando-se fundamental buscar aperfeiçoamento nesses métodos, 

considerando que, em todas as disciplinas, existem variadas maneiras de organização das aulas. 

Nesse sentido, a interdisciplinaridade quebra as barreiras que existem entre uma disciplina e outra, 

então, optar por um viés interdisciplinar auxilia na organização e nas escolhas das práticas 

pedagógicas (JOSÉ, 2008). 

Tendo isso em vista, quando o professor opta por desenvolver uma abordagem interdisciplinar 

além de flexibilizar sua metodologia, também auxilia no decorrer da aquisição do conhecimento do 

aluno, visto que contextualiza e preenche as possíveis falhas de planejamento na disciplina 

trabalhada.   

 

 

2.2  LITERATURA E INTERDISCIPLINARIDADE 

 

A leitura de um texto literário permite a construção de diferentes e variadas concepções de 

mundo, além de novos saberes e assimilações, porém, para isso ocorrer, a leitura deve ser 

acompanhada da devida contextualização, primando a construção do sentido do texto para os 

discentes, pois a partir do momento no qual exista a exploração ampla das proposições 

apresentadas, além de tornar a leitura mais prazerosa, possibilita o aluno a tornar-se mais crítico 

frente a tal assunto, uma vez que agora o compreende (SANTOS, 2015).  
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Embora a leitura das obras literárias seja presente na esfera escolar, alguns educadores ainda 

se deparam com obstáculos quanto à maneira de abordá-los, questionando-se sobre a verdadeira 

relevância de realizar este tipo de leitura, e como o aluno pode valer-se do conteúdo fora do 

contexto da aula de literatura, desse jeito, faz-se correto primar por abordagens que possam tornar a 

leitura mais significativa, fazendo com que a obra se aproxime do leitor (SANTOS, 2015). 

Levando-se a considerar que um dos principais desafios do professor de Literatura é buscar 

minimizar o distanciamento do aluno e da essência do texto literário. 

Visando estabelecer um vínculo entre os discentes e esses tipos de texto, as Diretrizes 

Curriculares da Educação Básica de Língua Portuguesa do Estado do Paraná (2008, p.57), 

asseguram que:  

 

A literatura, como produção humana, está intrinsecamente ligada à vida social. O 
entendimento do que seja o produto literário está sujeito a modificações históricas, 
portanto, não pode ser apreensível somente em sua constituição, mas em suas relações 
dialógicas com outros textos e sua articulação com outros campos: o contexto de produção, 
a crítica literária, a linguagem, a cultura, a história, a economia, entre outros.  

 

Ainda, segundo as Diretrizes (2008), o texto literário é capaz de estabelecer relação com um 

vasto número de disciplinas contempladas no currículo escolar, tanto as do Ensino Fundamental, 

como do Ensino Médio. 

Outrossim, elas apresentam recomendações quanto ao encaminhamento metodológico, 

salientando que o professor do Ensino Médio deve utilizar-se de críticas literárias que abordem os 

textos através de um viés filosófico e sociológico, ao lado da análise do discurso e dos elementos 

culturais que o texto pode apresentar, não se limitando às primeiras ideias que o texto apresenta, 

mas a todo o sentido que o autor propôs com sua escrita, levando em consideração o contexto e a 

historicidade da obra. 

 Seguindo na temática sobre metodologia, a obra intitulada “A Literatura em Perigo”, do autor 

Tzvetan Todorov (2009), discorre sobre a existência de duas formas diferentes de conduzir a 

explanação das matérias da grade escolar, a primeira sendo o estudo da disciplina, que segundo ele 

aplica-se à matemática, a física e biologia, isto é, as matérias que já possuem métodos e conceitos 

postulados. A segunda maneira é aplicar o foco no estudo do objeto, no qual ele cita como modelo a 

matéria de história, na qual se opta por apresentar primeiramente ao aluno ideias sobre a 

democracia, humanismo e monoteísmo, frente a estudar a teoria e conceitos da história econômica,  
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por exemplo. Ou seja, apresentar primeiramente conceitos mais amplos para depois construir um 

conhecimento específico. 

Ao julgar essas afirmações, Todorov (2009) salienta que a escola deve referir-se à literatura a 

partir do ensino do objeto, porque dessa maneira, não seria construído no campo literário um 

conhecimento abstrato, tratar-se-ia sobre a obra, ao que ela fala em si, seu sentido e o mundo e 

ideais que ela aborda. 

Portanto, constata-se assim, o valor de uma análise completa, interdisciplinar e 

contextualizada do texto literário, uma vez que, a partir desta abordagem, preparam-se os alunos 

para conceber tanto o mundo, como as disciplinas de uma maneira mais crítica e cognoscível, além 

de tornar o ato da leitura mais prazeroso, sopesando que o ideal de aproximação entre o aluno e 

texto literário, faz-se passível de acontecer. 

 

 

2.3 LITERATURA E HISTÓRIA 

 

Na obra “História & História Cultural”, escrita por Sandra Jatahy Pesavento (2003), a autora 

aborda sobre a relação que a história é capaz de estabelecer com a literatura, pois ambas tendem a 

elucidar o presente, inovar o passado e imaginar o futuro, bem como expõem as inquietudes e as 

questões que mobilizaram os homens em cada tempo. Ademais, para ela a Literatura pode 

apresentar aspectos que a História sozinha não seria capaz de alcançar. 

Uma vez que, segundo Pasavento (2003), o texto literário coloca o leitor em contado mais 

direto com o dado período histórico, pode-se assim compreender a maneira que as pessoas daquela 

época viam o mundo, além dos valores morais que elas seguiam e os preconceitos já construídos, 

até mesmo os receios e quereres, tornando visíveis os hábitos e preceitos, bem como o que era 

permitido ou antipatizado pela sociedade daquele recorte temporal, tendo em conta que a literatura 

deixa marcas que permitem o desenvolvimento dessas análises. 

 Trazendo para o contexto da aula de literatura, o professor tem em mãos uma grande 

ferramenta de trabalho que é o texto literário, como Pasavento (2003) alude, assim, encaminhando o 

aluno à compreensão não apenas dos ideais literários, mas sim, de uma ampla contextualização da 

história em que ela está enquadrada.  

Por isso que, mesmo que o texto literário esteja permeado por valores estéticos, e não fale 

diretamente sobre o que alguma pessoa realmente viveu em determinada época, o autor pode 
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utilizar-se deles como base para a composição das características do personagem ficcional, além de 

retomar no decorrer da obra acontecimentos costumeiros no cotidiano do tempo retratado, 

apresentando fatos verídicos em no desenrolar da trama (MARTINS, 2015). 

Por consequência, pode-se perceber a relevância do professor de Literatura analisar, 

juntamente com os alunos, os textos literários a partir de uma contextualização histórica, vez que, 

quando se lê uma obra, não é adequado levar em consideração apenas as particularidades da escola 

literária em que a mesma está situada, pois é a partir de uma apreciação alicerçada no viés histórico 

que se pode construir o contexto e identificar as influências da época, vide que as características das 

escolas literárias partem do momento histórico que ela está situada, ou seja, o que os autores da 

época buscavam exaltar e o porquê, assim, é a partir do estudo interdisciplinar que se dá maior 

condição ao aluno compreender, de maneira satisfatória, os episódios abordados (CARVALHO e 

RIGHI, 2013).  

Por esse motivo, é imprescindível que o professor de Literatura do Ensino Médio, no 

momento em que for trabalhar as escolas literárias, apresentar ao aluno os acontecimentos históricos 

que permeavam a época retratada, igualmente com quais os valores e hábitos da época, pois dessa 

maneira, tornará a explanação mais significativa e completa, oportunizando aos discentes a 

compreensão do valor da obra frente a dado momento histórico, e como a leitura da mesma pode 

auxiliar na aquisição de múltiplos conhecimentos. 

Ademais, cabe referir-se sobre as obras da Literatura Brasileira que foram capazes de retratar 

em suas tramas episódios reais que ocorriam no país durante a época em que foram escritas, sendo 

consideradas como expoentes da identidade nacional. Isto posto, Guimarães (2010, p.19) destaca as 

obras:  

 
O Cortiço e Casa de Pensão, de Aluísio Azevedo (1977; 1973), e Memórias de um 
Sargento de Milícia, de Manoel de Almeida (1996); e retratando o espaço rural Os 
Sertões, de Euclides da Cunha (1982), e Cidades Mortas e Negrinha, de Monteiro Lobato 
(2009;1956), dentre tantos outros.  

 

Nesse aspecto, analisa-se em sequência algumas das inter-relações entre o texto literário e 

marcos históricos brasileiros dentro da obra “O Cortiço” de Aluísio de Azevedo. 

 

 

2.2.1. Inter-relação entre Literatura e História na obra “O Cortiço” 
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Sendo uma das obras trabalhas durante o Ensino Médio, a obra “O Cortiço” de Aluísio de 

Azevedo, é abordada no decorrer dos estudos sobre os movimentos literários, assim, é de grande 

valor que o aluno compreenda a gama de aspectos tanto literários quanto históricos que a obra 

apresenta, para deste modo, compreender o amago de tal movimento. 

A obra retrata o cenário econômico e social que se encontrava a cidade do Rio de Janeiro por 

volta do século XIX, no decorrer da Primeira República. O enredo aborda sobre a construção de 

habitações nas regiões periféricas da cidade, os chamados cortiços, e as pessoas que lá viviam, 

tendo como foco o personagem João Romão, que a partir de golpes e furtos, constrói um dos 

cortiços, além de tratar sobre os republicanos e as elites agrárias. A obra descreve os personagens 

frente ao momento social, político e econômico brasileiro, apresentando ao leitor uma visão sobre o 

que ocorria no Rio de Janeiro durante aquele recorte histórico (ZOCARATO, 2010). 

Dentre as transformações ocorridas naquela época, temos o episódio do “bota abaixo”, que 

consistiu na destruição das casas que não se enquadravam aos moldes europeus que o Rio de 

Janeiro então almejava na época, sendo o primeiro cortiço que se tem registro, o chamado “Cabeça-

de-Porco” foi derrubado. Considera-se que Aluísio alude esse cortiço em sua obra, já que coloca o 

nome de uns dos aglomerados que aparece do recorrer da história, de “Cabeça-de-Gato” 

(GUIMARÃES, 2010). Percebe-se, que o autor se utilizou até mesmo de nomenclaturas 

reconhecidas da época ao escrever sua obra. 

Por esses aspectos, a obra ganha valor de fonte documental e histórica, porque é justamente 

por volta início do período Republicano que um grande contingente populacional buscou se instalar 

nas capitais em busca de emprego, porém esses, após o movimento da derrubada dos casebres, não 

poderiam viver nos centros, uma vez que era destinado aos nobres e membros da elite, sendo 

obrigados a viver nos chamados cortiços, que consistiam em um aglomerado de habitações. Para 

retratar a nobreza, Aluísio de Azevedo cria o personagem Miranda, compondo as duas conjunturas 

sociais da época. Também, o autor faz inferências aos imigrantes, a abolição da escravatura e ideais 

republicanos, tal como aos hábitos da época, por exemplo, o casamento permeado por interesses 

econômicos em meio à nobreza. Atentando inclusive, para as principais ocupações da população da 

época (FRITSCH, 2017). 

Por pertencer à escola literária Real-Naturalista, a obra, dirige-se pior um viés cientificista, 

com representações da realidade. Dessa maneira, o livro traz embasamento para otimizar a reflexão 

a respeito do o processo histórico e social brasileiro, auxiliando na percepção dos pensamentos que 
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permeavam no fim do século XIX e início do XX. Porquanto, a obra está historicamente situada em 

um momento de intensas transformações no cenário brasileiro (CARVALHO e RIGHI, 2013). 

Analisar a obra “O cortiço” através da abordagem interdisciplinar entre Literatura e História, 

contribui não apenas para a assimilação do período histórico versado, posto que, a obra trata sobre 

temas que atualmente ainda permanecem como alvos de debate, a título de exemplo, a desigualdade 

social e a segregação de grupos (CARVALHO e RIGHI, 2013).  

Destarte, pode-se compreender que a leitura dessa obra através de uma abordagem 

interdisciplinar, traz ao aluno a possibilidade de identificar os elementos da obra que estão contidos 

no plano da disciplina de História, percebendo que o autor se preocupou em retratar os fatos 

históricos e sociais presentes na época. 

 

 

3. METODOLOGIA 

 

O presente estudo empregou o método qualitativo de cunho bibliográfico, apresentando como 

suporte teórico as interpretações dos discursos apresentados nas obras de Ivani Fazenda (org.) 

(2008), Tzvetan Todorov (2009) e Sandra Jatahy Pesavento (2003). Sendo também de grande 

significado os embasamentos construídos a partir de artigos e trechos das Diretrizes Curriculares da 

Educação Básica de Língua Portuguesa do Estado do Paraná (2008).  Para tornar mais acessível a 

relação que a literatura pode estabelecer com outras disciplinas, analisou-se as possíveis referências 

sobre o momento histórico-social brasileiro dentro do livro “O Cortiço” de Aloísio de Azevedo, 

promovendo e construindo a inter-relação existente entre as disciplinas de literatura e história. 

  

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Em face às considerações levantadas, analisa-se que optar por uma abordagem interdisciplinar 

dentro de sala de aula, além de tornar menos rígida a escola dos métodos pedagógicos, auxilia na 

aquisição de conhecimento do aluno. Através desse viés, as disciplinas passam a não apresentar 

lacunas, a julgar que por não serem trabalhadas de forma isolada, estão amparadas por outros 

conteúdos quando as mesmas não forem capazes de uma construção de sentido completo.  
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Tendo como foco os textos literários, pode-se perceber através da pesquisa, que a Literatura é 

capaz de estabelecer um significativo diálogo com uma gama de outras disciplinas comtempladas 

no currículo escolar, fato que privilegia o professor de Literatura, pois este pode utilizar-se de 

vários assuntos para complementar a explanação de um dado assunto, tornando-o mais inteligível 

aos discentes. 

Delimitou-se a analisar as inter-relações existentes entre o texto literário e a matéria de 

História, valendo-se da obra “O Cortiço”, escrita por Aluísio de Azevedo, captando o quanto o autor 

retrata o momento histórico da cidade do Rio de Janeiro.  Com base nas inferências e associações, a 

leitura dessa obra não se limita na compreensão da estética literária da época, mas serve como uma 

espécie de documentação histórica do período.  

Por todos esses aspectos, com base nas revisões bibliográficas, cabe ao professor de Literatura 

do Ensino Médio, destacar ao aluno, que a leitura dessa obra lhe traz informações interdisciplinares, 

que servirá como auxílio, não apenas no conteúdo trabalhado, mas sim na ampla assimilação de 

conhecimento. No momento que o professor estabelecer as inter-relações existentes na obra, a 

mesma passará a ter mais sentido para o aluno, tornando-se mais prazerosa, uma vez que conseguirá 

a almejada diminuição do distanciamento entre o aluno e o texto literário.  

Nessa perspectiva, essas considerações podem auxiliar tanto os professores, quanto os alunos 

a desenvolverem um olhar mais amplo sobre uma obra, analisando-a de uma forma a estabelecer 

suas possíveis inter-relações, visando entendê-la de forma integral, além de utilizá-la como forma 

de aquisição de novos conhecimentos.  
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