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Resumo 

 

 O presente artigo relata os estudos realizados sobre a Literatura, seu diálogo com outras 
artes e linguagens, as experiências vividas durante o período de Implementação do Projeto de 
Intervenção, com a turma do 1º ano do Ensino Médio e as discussões e reflexões com o Grupo de 
Trabalho em Rede, nos anos de 2013, 2014 e 2015 (intercalado por uma licença maternidade). O 
estudo teve início com uma preocupação antiga e angustiante com os alunos que adentram o Ensino 
Médio e seu desinteresse e/ou quase “aversão” pelas aulas de literatura. Com o apoio, incentivo e 
orientação do professor-orientador da IES de Ponta Grossa, Dr. Fábio A. Steyer, muitas leituras de 
muitos teóricos, filósofos da educação e estudiosos foram realizadas, a fim de encontrar uma 
metodologia, sugestões e ideias, que pudessem sanar ou amenizar a situação-problema 
apresentada. A produção do material didático foi complexa, pois a intenção era ir além das 
discussões e concretizar com textos informativos, imagens, sugestões de endereços eletrônicos e 
atividades, juntamente com reflexões sobre cada momento, uma possibilidade de contribuição com a 
melhoria da educação e uma situação, dentre muitas, que desestimulam o educador em sala de aula. 
A pesquisa foi ampla, fator que provocou a necessidade da interdisciplinaridade na aplicação do 
material, principalmente das disciplinas de História, Arte e Geografia, enriquecendo ainda mais o 
estudo.  O formato do material foi o “Caderno Pedagógico”, a metodologia empregada foi a “Estética 
da Recepção”, para o ensino da Literatura, sugerido pelas Diretrizes Curriculares do Estado do 
Paraná de Língua Portuguesa e se divide em 2 unidades com 4 capítulos ao todo, que contemplam a 
verificação do conhecimento do aluno através de atividades orais, textos instrutivos, textos que fazem 
diálogo e exploram a intertextualidade e releituras de obras literárias, interpretação textual, 
observação estrutural e intencionalidade dos discursos selecionados, a importância do conhecimento 
do contexto de produção, para a compreensão destes, enfim, a leitura e reflexão de obras literárias 
através de outras linguagens, envolvendo cinema, música, teatro e histórias em quadrinhos, com 
propostas de produções semelhantes, após estudos da estrutura como estes se apresentam, 
considerando as novas tecnologias que nos dão acesso a diversas linguagens, que contribuem com a 
formação do homem moderno. Na fase de implementação do Projeto de Intervenção Pedagógica na 
Escola, as investigações, estudos e o material didático produzido, foi posto em prática e sua 
realização foi próspera, apesar dos obstáculos e dificuldades que direcionaram a um replanejamento 
das ações, o que fez com que o tempo estimado para a execução do projeto de intervenção na 
escola tivesse que ser ampliado. As reflexões, discussões e contribuições dos professores da rede no 
GTR (Grupo de Trabalho em Rede) vieram ampliar os conhecimentos e enriquecer o acervo de 
pesquisas dos cursistas participantes e da tutora, embora a porcentagem de afastamento do 
professor PDE da sala de aula, neste período de implementação e tutoria do GTR, não tenham sido 
satisfatórios. Contudo, todo o processo proporcionou um imenso crescimento profissional e humano, 
os resultados foram além do esperado, os objetivos alcançados, as dificuldades amenizadas, 
trazendo, enfim, um enorme sentimento de realização. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 O Programa de Desenvolvimento Educacional – PDE - da Secretaria de 

Estado da Educação do Paraná é uma política pública na qual estabelece diálogo 

entre os professores de ensino superior e os da educação básica, através de 

atividades teórico-práticas orientadas, que proporcionam subsídios para o 

desenvolvimento de ações educacionais sistematizadas e resultam em mudanças 

qualitativas na prática escolar da escola pública paranaense. 

A produção de conhecimento resultante deste programa inicia-se com a 

elaboração do Projeto de Intervenção Pedagógica na Escola, feita no período inicial 

do programa, que traz reflexões acerca da prática docente na escola, mediante 

situações-problemas vivenciados no dia a dia, ponto de onde se origina a pesquisa, 

contribuindo com a possibilidade de uma nova práxis escolar, sendo fundamental 

que este apresente uma relação intrínseca entre o objeto de investigação do 

professor decorrente da realidade escolar e a proposição de intervenção. 

O Projeto deve contemplar contribuições  teóricas, que sustentem a discussão 

da problemática apresentada e, ainda, apontar para uma possibilidade de produção 

didático pedagógica a ser utilizada, como uma das estratégias de implementação na 

escola, sempre sob a orientação do professor orientador do Instituto de Educação 

Superior, ao qual o professor PDE está vinculado. 

Após grande estudo, análise e reflexão, possibilitado pelo tempo, 

extremamente relevante, para o aprofundamento nos conhecimentos teórico-

práticos, em qual o docente se encontra afastado de suas atividades profissionais, é 

elaborado um material didático, que é implementado em sua escola de origem, no 

segundo ano de estudos, tendo 25% de sua carga horária disponibilizada, para o 

desenvolvimento de sua proposta de intervenção, propiciando mudanças na prática 

escolar e, consequentemente, avanços na busca da melhoria da educação no 

Estado.  

A oportunidade de voltar à universidade como discente, ampliando os 

conhecimentos e refletindo sobre sua utilização em sala de aula, possibilitou a 

definição do foco de pesquisa da proposta, doravante comentado. 

Mesmo não sendo um assunto de preferência, recordações da dificuldade 

pessoal em associar conteúdos em comum de diversas disciplinas, quando ainda 

discente, somado ao sentimento de desânimo, que afeta muitos educadores ao 



observarem o desinteresse pelas aulas de Literatura, apresentado pela maioria dos 

alunos que adentram o ensino médio, corroboraram para a definição do assunto e 

da turma a ser trabalhada.  

As Diretrizes Curriculares do Estado do Paraná de Língua Portuguesa 

(PARANÁ, 2008), construído pelos professores da rede, é clara em afirmar que a 

contextualização ajuda e amplia as possibilidades de aprendizagem, que diálogos 

com a contemporaneidade auxiliam os alunos a construírem seu conhecimento de 

forma mais significativa.  

Neste caminho, se firmou a necessidade de buscar as origens da literatura, 

contextualizando-a, aproximando-a dos modos diferentes de expressão, mas que 

são totalmente interligadas pela “palavra”, escrita ou não, explorando as tecnologias 

modernas, como recurso, no desenvolvimento da capacidade de percepção das 

diferenças, estimulando a criticidade, levando o alunado a enxergar a 

intencionalidade ideológica existente nos diversos tipos de produções e incitando-os 

ao exercício da prática do discurso. 

 

2. DOS ESTUDOS À PRÁTICA 

 

Historicamente, a literatura era trabalhada apenas com o intuito de fixar a 

norma culta da língua, com leituras de cânones e aulas onde cabia ao professor 

transmitir conhecimentos sistematizados e aos alunos a tarefa de ouvi-los. Essa 

estratégia de ensino, infelizmente, ainda hoje, é utilizada em muitas salas de aulas 

das escolas públicas do país, favorecendo a alienação dos sentidos e do 

pensamento. 

Com a mudança do quadro político nos anos 80, pesquisas fortaleceram a 

pedagogia histórico crítica, que vê a educação como mediação da prática social. “A 

prática social, põe-se, portanto, como ponto de partida e ponto de chegada da 

prática educativa” (apud SAVIANI, 2007, p. 420, in DCE-LP, 2008, p. 45). 

Dessa forma, “É papel da escola possibilitar que seus alunos participem de 

diferentes práticas sociais que utilizem a leitura, a escrita e a oralidade, com a 

finalidade de inseri-los nas diversas esferas de interação. Se a escola desconsiderar 

esse papel, o sujeito ficará à margem dos novos letramentos, não conseguindo se 

constituir no âmbito de uma sociedade letrada” (DCE-LP, 2008, p.48).  



Então, é necessário e primordial, que o professor de literatura planeje suas 

aulas contemplando situações que possibilitem ao educando não somente a prática 

da leitura, mas também a reflexão e discussão desta, abrangendo a integração da 

linguagem verbal com outras linguagens, propiciando seu envolvimento com as 

práticas discursivas, que se dará com a leitura dessas múltiplas linguagens. Assim, 

afirma Faraco: 

[...] (as artes visuais, a música, o cinema, a fotografia, a 
semiologia gráfica, o vídeo, a televisão, o rádio, a publicidade, os 
quadrinhos, as charges, a multimídia e todas as formas infográficas 
ou qualquer outro meio linguageiro criado pelo homem), percebendo 
seu chão comum (são todas práticas sociais, discursivas) e suas 
especificidades (seus diferentes suportes tecnológicos, seus 
diferentes modos de composição e de geração de significado) (apud 
FARACO, 2002, p.101, in DCE-LP, 2008, p.51). 

 

Na visão de Bakhtin há diálogos intertextuais que se estabelecem ao longo 

dos tempos e que não estão restritos a um espaço de interação, uma vez que, todas 

as atividades humanas se encontram ligadas ao uso da linguagem: “mesmo 

enunciados separados um do outro no tempo e no espaço e que nada sabem um do 

outro, se confrontados no plano de sentido, revelarão relações dialógicas” (apud 

BAKHTIN, 1992, p. 354, in DCE-LP, 2008, p. 51). 

Diferentes linguagens, distintas entre si, mas que se interagem e se 

influenciam na modernidade, contribuem com a formação do homem moderno. 

Assim também pode ser no âmbito escolar, onde recursos cinematográficos, 

musicais, dramáticos, imagéticos, entre outras, irá enriquecer as aulas de literatura, 

trazendo-lhe mais significado. Tanto um filme, uma música, como uma obra e/ou um 

poema, necessariamente, devem estar sujeitos ao planejamento do professor para 

que este alcance real eficácia em sua estratégia de ensino. Orlandi (2000, p. 40), 

afirma que:  

A convivência com a música, a pintura, a fotografia, o cinema, com 
outras formas de utilização do som e com a imagem, assim como a 
convivência com as linguagens artificiais poderiam nos apontar para 
uma inserção no universo simbólico que não é a que temos 
estabelecido na escola. Essas linguagens não são alternativas. Elas 
se articulam. E é essa articulação que deveria ser explorada no 
ensino da leitura, quando temos como objetivo trabalhar a capacidade 
de compreensão do aluno. 

 

O entrelaçamento destas linguagens possibilita ao professor de literatura um 

grande auxílio em seu trabalho em sala de aula, em razão disto, a proposta 

idealizada no “Projeto de Intervenção” refletiu-se no “Caderno Pedagógico”, através de 



possíveis encaminhamentos com a finalidade de nortear o trabalho do professor, 

apresentando sugestões de integração entre elas, não com análise profunda de 

cada uma, mas com o intuito de explorá-las no cotidiano escolar, na contribuição 

com o processo de ensino aprendizagem e promoção da visão da literatura como 

arte, assim como as demais, que nos trazem prazer. 

O material produzido, no segundo período de formação do PDE, está 

organizado em duas partes na versão para professor: a primeira contempla a 

“Introdução” (justificativa, objetivos e problematização) e o “Desenvolvimento do 

trabalho” (fundamentação teórica, encaminhamentos metodológicos); a segunda 

parte é subdividida em duas unidades, a “Introdução a Literatura” e “Literatura”. 

Cada unidade traz dois capítulos, que abordam as origens da literatura e sua 

consolidação no mundo ocidental. Deste, ainda, houve uma versão impressa para 

cada aluno constando apenas a segunda parte, em forma de apostila, totalizando 97 

páginas.  

No decorrer dos capítulos, orientações ao professor se apresentam em caixas 

de textos, enquanto vários tipos de leituras são sugeridas, como textos, imagens, 

vídeos e músicas propondo releituras, intertextualidade e interdisciplinaridade, 

explorando algumas das tecnologias que nos estão disponíveis na atualidade, e 

utilizando-as nas propostas de produções, convidando o aprendiz a por em prática o 

conhecimento adquirido. As atividades visam promover a reflexão, a criticidade e a 

criatividade buscando alcançar o objetivo final de ampliação do horizonte de 

expectativas do educando. 

 O encaminhamento metodológico desta proposta atendeu a orientação das 

Diretrizes Curriculares do Estado do Paraná de Língua Portuguesa, para o Ensino 

da Literatura, que sugere a adoção do Método Recepcional elaborado pelas 

professoras Maria da Glória Bordini e Vera Teixeira, o qual se divide em cinco 

etapas e que funciona como em espiral para cada capítulo do material, com atividades 

sugestionadas: 

1ᵃ. Determinação do horizonte de expectativas – O professor, em princípio, 

deverá investigar o ponto de vista de seu aluno, seus valores, comportamentos, 

preferências, preconceitos, que serão analisados por entrevistas orais, 

questionários, provocando debates e discussões em sala de aula, dinamizando com 

atividades lúdicas, como jogos de mímicas, de confiança, dentre outras em que o 

educando possa expressar seu conhecimento literário, ou ainda seguir de forma 



totalmente diferente com abordagens de temas polêmicos e/ou ainda, comuns em 

todos os tempos.  

2ᵃ. Atendimento ao horizonte de expectativas – Uma vez, tendo o professor, 

verificado o contato que o aluno já teve com a literatura e sua familiaridade com a 

mesma, deverá apresentar textos, vídeos/filmes, quadrinhos, músicas, que atendam 

a seus interesses, correspondam ao esperado por eles e a estratégia de ensino a 

ser seguida. Esta etapa é muito importante, pois é o momento de introduzir 

significados ao discente e aos poucos complementar com novos elementos, para 

que não se torne repetitiva. 

3ᵃ. Ruptura do horizonte de expectativas – Nesta etapa, é necessário que se 

inicie um processo onde o aluno comece a perceber algo estranho e que 

gradualmente abalem suas certezas, seus costumes, no entanto, isso deverá 

acontecer de forma a não provocar a sua rejeição a esta nova estratégia inserida, 

por isso será uma continuidade da etapa anterior. No caso, se houve uma 

experiência cômica apresentada anteriormente nos textos e em outras linguagens, 

agora será abordado o mesmo tema, porém, com um caráter mais sério, uma visão 

mais crítica do assunto ou até mesmo outro ponto de vista deste, o que levará esse 

aluno a pensar, desafiando-o.  

4ᵃ. Questionamento do horizonte de expectativas – Esse momento ocorrerá 

em decorrência das etapas anteriores, onde o aluno poderá comparar as leituras 

previamente realizadas dos diálogos entre as diferentes linguagens e 

intertextualidade provocada pelos diversos meios de comunicação. Isso exigirá mais 

leitura, observação, reflexão e participação diante da atividade apresentada, 

necessitando que o professor o indague sempre sobre as leituras e impressões 

obtidas e também a construção de registros para que, através deste, verifiquem as 

dificuldades de entendimento e as possibilidades de superação.  

5ᵃ. Ampliação do horizonte de expectativas – Finalizando o processo, os 

alunos, aqui, já deverão perceber as transformações que ocorreram em seu 

aprendizado nas aulas de literatura, que não se trata apenas de ler textos “chatos”, 

mas de momentos proporcionados a eles, de contato com modos diferentes de se 

ver o mundo e que, consequentemente, ampliam a sua visão de mundo. Cabe ao 

professor fazer que este aluno consiga avaliar seus conhecimentos comparando a 

situação inicial com o agora. Instigados por este aumento da capacidade de 

compreensão e entendimento do que lê, o aluno será levado a um processo de 



aprendizagem satisfatório, onde a literatura cumprirá sua função de provocar, fazer 

refletir, divertir, construir identidade, sonhar, denunciar a realidade, enfim, ensinar a 

viver. 

 

2.1. O retorno à sala de aula 

 

O ano de 2015 foi atípico, pois quando nos preparávamos para começar o 

ano letivo e, assim também, a implementar o Projeto de Intervenção nas Escolas, 

pondo em prática o material didático produzido, todos os professores e funcionários 

da Educação paralisaram, diante das sérias ameaças de rechaçamento da 

categoria, causando atraso em seu início, vindo, novamente, a interromper seus 

trabalhos há aproximadamente um mês depois, somente finalizado com a coação e 

massacre de parte dos envolvidos, produzindo um estado de “luto na educação” de 

todo o Paraná.  

Além da desmotivação para o desempenho do ofício, ainda a tristeza pesava 

sobre toda a classe, e o conteúdo já trabalhado em sala de aula precisou ser 

retomado com os alunos. Todavia, todo este descaso com a Educação, por parte 

dos governantes, não foi o bastante para acabar com o compromisso que o bom 

educador tem com sua profissão. 

Assim, retornamos as salas de aula, desanimados e tristes, mas com a 

certeza que, cada vez mais, o nosso trabalho é imprescindível ao bem da sociedade 

e que, este, deve ser levado com seriedade e respeito. 

 

2.2. A Implementação 

 

Já de início muitos foram os obstáculos que forçaram um replanejamento das 

ações na aplicação do conteúdo preparado no Caderno Pedagógico, no entanto, o que 

mais afligiu foi a defasagem e a grande dificuldade de aprendizagem da turma, o que 

também contribuiu com que o tempo estimado para a realização da implementação 

tivesse que ser ampliado, sendo essencial o apoio e trabalho da professora da sala de 

recursos, com os alunos com dislexia e dificuldades acentuadas de aprendizagem. 

Durante a produção do material os recursos existentes na escola foram 

investigados e constava com disponibilidade de computadores e internet na biblioteca, 

que posteriormente foi “cortada” pelo governo, as adaptações literárias para quadrinhos 



foram solicitadas ao MEC, que havia lançado pelo PNBE, Programa Nacional de 

Biblioteca na Escola, e que cabia a escola realizar o pedido, que o fez prontamente, 

contudo, foram enviados apenas o número de 7 exemplares para uma turma de 33 

alunos, provocando uma imensa necessidade de mudança na estratégia de ação e na 

busca de recursos tecnológicos alternativos, que sanassem ou amenizassem as 

dificuldades encontradas. 

 

2.2.1. Do Capítulo 1  

 

O conteúdo presente neste capítulo contemplou o diálogo que outras 

linguagens, outras artes, fazem com a Literatura explorando, no primeiro momento, 

o conhecimento que os alunos tinham de algumas produções cinematográficas e, 

levando-os a perceberem, que se “gostam” de um determinado filme, sem se darem 

conta também “gostam” de literatura, pois aquela é uma adaptação desta, apenas 

com intencionalidades e objetivos diferentes.  

A literatura e o cinema são artes que caminham juntas na atualidade, sendo 

que uma complementa a outra, mesmo com discursos e características tão 

diferentes. Dentre o conjunto de obras cinematográficas, que dispomos hoje em dia, 

há um grande número que poderia ser utilizado como instrumento pedagógico em 

sala de aula, a fim de provocar o interesse do aluno, além de ampliar as 

possibilidades de análise e exploração da obra que podem ser trabalhadas por 

diferentes disciplinas, propondo a interdisciplinaridade. 

Estas são duas linguagens distintas, mas que se influenciam mutuamente, 

contudo, sendo necessária sempre a intervenção do professor para que uma 

linguagem não venha em detrimento da outra, mas como possíveis leituras e 

releituras que precisam de análise e reflexão. 

SCORSI (2002, p. 3.) diz que: “Se o cinema está impregnado da literatura, a 

literatura moderna sorve os ritmos e modos do fazer cinematográfico. Linguagens 

convergentes, cinema e literatura são linguagens do nosso viver urbano, 

contemporâneo, que se fixam em nossa memória e nos educam cotidianamente.”. 

Assim, a curiosidade inicial apresentada foi a superprodução “Tróia”, para 

instigar os alunos ao conhecimento literário sobre as obras, que marcam o berço da 

literatura ocidental, a “Ilíada” e “Odisseia” de Homero, e a perceberem que, apesar 

de se tratar da mesma história a adaptação não foi feita com fidelidade a obra 



literária, pois tratam-se de expressões artísticas diferentes. O cinema tem a 

preocupação de materializar, trazendo imagens prontas com uma linguagem 

moderna e comercial, procurando agradar ao público, enquanto que o livro é um 

convite ao leitor a uma viagem da imaginação, com surpresas a cada página, 

permitindo que este interaja com a obra e construa seu próprio sentido. O Capítulo 

segue com diálogos, que outras artes também fazem com estas obras, convidando o 

aluno a observar que cada uma tem a sua própria linguagem. 

No entanto, e embora a crença de que abordando cinema, música, charge 

para falar de uma determinada obra, fosse um caminho para despertar o entusiasmo 

e a vontade de conhecer mais sobre esta, tornou-se frustrante ao perceber (através 

do “Diário de Estudo”) que as informações se misturaram na “cabecinha” deles e o 

aproveitamento havia sido mínimo. O entendimento do que havia dado de errado 

não estava claro. Seria o vocabulário usado, o tempo destinado, a clareza com que 

o conteúdo foi apresentado?  

Contudo, após a paralisação, o conteúdo foi retomado e o ritmo diminuído, 

novas fontes de exemplos, mais vídeos e músicas acrescentados, fazendo com que 

o material didático produzido sofresse alterações. 

Segundo NAPOLITANO (2002, p. 77), a música é responsável pela 

humanização do homem: 

“Entre nós, brasileiros, a canção ocupa um lugar muito 
especial na produção cultural. Em seus diversos matizes, ela tem sido 
termômetro, caleidoscópio e espelho não só de mudanças sociais, 
mas sobretudo das nossas sociabilidades e sensibilidades coletivas 
mais profundas.” 

 

A música faz parte da vida de todas as pessoas, sentimentos estão ligados a 

uma música, em um evento sempre há música, até mesmo no silêncio há música ou 

quando apenas sentimos o pulsar de nosso coração que bate com compasso e ritmo na 

melodia de uma canção, tudo porque o homem é um ser musical por natureza. Ela nos 

leva ao encontro de nós mesmos para descobrirmos quem somos, como pensamos, é 

um veículo importante de condução de emoções e sentimentos, que nos toca e nos 

ajuda a refletir sobre a nossa condição humana: “Desta forma, a dimensão artística pode 

contribuir significativamente para humanização dos sentidos, ou seja, para a superação 

da condição de alienação e repressão à qual os sentidos humanos foram submetidos” 

(DCE-LP, 2008, p. 23). 

Assim também afirma NAPOLITANO (2002, p. 80-81):  



“Mesmo sem conhecimento técnico, o ouvinte de música popular 
possui dispositivos, alguns inconscientes, para dialogar com a 
música. É óbvio que nem todos os ouvintes dialogam da mesma 
maneira nem com a mesma competência. Estes dispositivos, 
verdadeiras competências, não são apenas fruto da subjetividade do 
ouvinte diante da experiência musical, mas também sofrem a 
implicação de ambientes socioculturais, valores e expectativas 
político-ideológicas, situações específicas de audição, repertórios 
culturais socialmente dados.”  
 

A relação entre poesia e música vem da antiguidade, entretanto, se a história 

um dia separou-as, hoje elas dialogam em perfeita harmonia, possibilitando-nos 

observar muitos traços desta antiga união e utilizá-las em sala de aula na 

abordagem, principalmente, de poesias medievais, onde a linguagem é mais 

distante, dificultando o entendimento dos poemas. Contudo, se comparadas a 

canções de nossa época, percebemos que apesar do tempo, os temas são os 

mesmos e as construções semelhantes, facilitando a compreensão do enunciado, 

sendo ainda possível a interdisciplinaridade para ampliação da leitura de mundo.  

“... a melhor abordagem é a interdisciplinar, na medida em que uma 
canção, estruturalmente, opera com series de linguagens (música, 
poesia) e implica em séries informativas (sociológicas, históricas, 
biográficas, estéticas) que podem escapar à área de competência de 
um profissional especializado” (NAPOLITANO, 2002, p. 97). 

 

 Assim, na proposta final deste Capítulo, houve como “Desafio” a produção de 

paródias, que foram realizadas em grupos, onde, para tanto, houve necessidade do 

intermédio da professora da sala de recursos, com os alunos disléxicos e com 

dificuldades acentuadas de aprendizagem, com os demais, este momento também 

foi de suma importância, pois, tirou-os da “zona de conforto” de apenas receptor e 

colocou-os na situação de busca de informações e palavras, para o cumprimento da 

tarefa avaliativa. Esta movimentação foi positiva e uma “luz no fim do túnel” surgiu.  

 

2.2.2. Do Capítulo 2 

 

Durante a produção do Caderno Pedagógico, a necessidade de conceituar o 

que seria Literatura se ampliou e, a forma de melhor apresentá-la, só poderia ser, 

com a comparação ao ato costumeiro das pessoas, com mais idade, de contar 

histórias reais e fictícias. Levando os alunos, através de questionamentos orais, a 

recordarem-se de histórias ouvidas na infância, lendas, histórias bíblicas, dentre 

outras que fizeram com que eles interagissem mais durante a aula. 



Assim, da literatura oral passamos ao gênero épico e sua definição, de como 

esta conta a história da humanidade, através das pistas deixadas em meio a trechos 

supostamente fictícios. Discutimos ainda sua função, com a observação do enredo 

de algumas novelas televisivas até a compreensão desta como arte que ensina a 

viver. 

Mesmo tendo as grandes epopeias “Ilíada” e a “Odisseia” de Homero como 

principais exemplos, a primeira a ser escrita, a “Epopeia de Gilgamesh”, não poderia 

ser deixada de lado, já que a proposta era conhecer as origens. Além do texto da 

apostila e a leitura de resumos comentados da obra, os alunos também assistiram 

ao documentário sobre os achados arqueológicos desta e também sobre a “Ilíada”, 

constatando a importância do registro escrito para a posteridade, tendo a 

oportunidade de refletirem sobre a invenção da escrita, seu progresso e suportes 

utilizados, fazendo um grande diálogo com a disciplina de “História”. 

Nestes dois capítulos os alunos foram postos em contato com um gênero 

textual chamado “épico” através da obra “A Ilíada” e da “Epopéia de Gilgamesh”. 

Embora com dificuldades, começaram a perceber que este tipo de texto sempre 

narra à história de um herói e procura passar um ensinamento, geralmente é 

histórico e grandioso, por isso pode apresentar fatos verdadeiros e também fictícios. 

Viram, ainda, que muitas obras do gênero épico foram adaptadas para o cinema 

como o filme “Tróia”, mas que é possível encontrar adaptações desta em outras 

linguagens como na música “Mulher nova, bonita e carinhosa faz o homem gemer 

sem sentir dor”, em charges e HQ`s.  

Também foram levados a observar que, nos dias de hoje, algumas produções 

cinematográficas são chamadas de épicos, cujos temas são aventuras de um herói 

ou guerras que definem a história de um povo como “300: A ascensão de um 

Império”, “O Gladiador”, “Coração Valente”, “Hércules”, “Noé” e “A Odisseia”, tendo 

eles assistido, esta última, na íntegra. Ao discutir sobre a crença dos diferentes 

povos, perceberam que muitas destas produções também foram baseadas nas 

histórias épicas, que influenciaram a criação dos super-heróis das histórias em 

quadrinhos, as quais posteriormente também viraram filmes como: O Super-Homem, 

Capitão América, Thor, Os Vingadores, e tantos outros.  

Cada vez mais a tecnologia vem ganhando espaço em nossas vidas e o 

surgimento de novas linguagens é consequência. Uma linguagem atual que tem 



encantado o ser humano desde a criança até ao que apresenta sua idade mais 

avançada são as HQs (Histórias em quadrinhos). 

Quando Reali (2007, p. 26) afirma: “Não acredito em fórmulas para ensinar. 

Acredito em possibilidades de aprendizagem que nascem da nossa capacidade de 

reinventar sempre”, com certeza está se referindo à prática diária do professor e em 

sua habilidade de replanejar e se adaptar aos meios que lhe estão disponíveis.  

A proposta do material didático era por os alunos em contato com adaptações 

literárias em HQ’s, proporcionar momentos de leitura, sem cobrança, onde eles 

pudessem manuseá-los a vontade. Todavia, como não havia exemplares suficientes 

para todos e a leitura dos exemplares nos computadores da biblioteca também não 

foi possível devido a falta de internet, o caminho encontrado foi a utilização do 

“Datashow” para a realização da atividade. 

BAHIA comenta que os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) do Ensino 

Médio da área de Linguagens, Códigos e suas Tecnologias referem-se aos 

quadrinhos como importante objeto na formação de leitores:  

“O documento destaca a importância de desenvolver nos estudantes 
técnicas para uma leitura mais aprofundada das HQs. Segundo o 
documento, um estudo explícito de seus recursos visuais (criação de 
movimentos, profundidade espacial, etc.), por exemplo, poderia 
ajudar o estudante não só a melhorar a leitura de quadrinhos, mas 
também auxiliá-lo na apreciação de outras artes” (apud VERGUEIRO, 
2010, p. 13, in BAHIA).  
 

Contudo, foi a partir de 2006, com o Programa Nacional Biblioteca da Escola 

(PNBE), que as histórias em quadrinhos ganharam destaque com a inclusão de 

adaptações literárias no acervo das bibliotecas nas escolas públicas (não se 

aplicando a da escola onde atuo), que teve como intuito incentivar a leitura dos 

estudantes, o que valorizou essa linguagem aumentando sua produção em âmbito 

nacional. 

VERGUEIRO (2012, p. 21) destaca que:  
“As historias em quadrinhos aumentam a motivação dos 

estudantes para o conteúdo das aulas, aguçando sua curiosidade e 
desafiando seu senso crítico. A forte identificação dos estudantes 
com os ícones da cultura de massa – entre os quais se destacam 
vários personagens dos quadrinhos -, é também um elemento que 
reforça a utilização das histórias em quadrinhos no processo 
didático.” 

 

Segundo a DCE de Língua Portuguesa, “o educador deve atentar-se, também, 

aos textos não verbais, ou ainda, aqueles que predominam o não verbal, como: a 

charge, a caricatura, as imagens, as telas de pintura, os símbolos, como possibilidades 



de leitura em sala de aula; os quais exigirão de seu aluno-leitor colaborações diferentes 

daquelas necessárias aos textos verbais.” (DCE-LP, p. 72-73). 

Nesta perspectiva, uma lista de opções foi disponibilizada aos alunos, a fim 

de que houvesse a escolha de apenas uma obra para leitura, restringindo a 

possibilidade de contato (físico) com o livro, o conhecimento de tantas outras 

histórias e o compartilhamento destes conhecimentos. Porém, a atividade foi 

devidamente explorada, conduzindo-os a observância das imagens, do formato dos 

balões, letras e das figuras de linguagens presentes neste gênero textual.  

 Embora a atividade não tenha acontecido como planejado e houvesse 

necessidade de buscar outros meios para a realização desta, “a sementinha havia 

sido lançada” e os frutos logo apareceriam na solicitação, por parte deles, da 

oportunidade de realizarem mais leituras de HQ’s, confirmando a afirmação de 

VERGUEIRO quando diz que os quadrinhos auxiliam no desenvolvimento do hábito 

de leitura:  

“a ideia preconcebida de que as histórias em quadrinhos 
colaboravam para afastam as crianças e jovens da leitura de outros 
materiais foi refutada por diversos estudos científicos. Hoje em dia 
sabe-se que, em geral, os leitores de histórias em quadrinhos são 
também leitores de outros tipos de revistas, de jornais e de livros. 
Assim, a ampliação da familiaridade com a leitura de histórias em 
quadrinhos, propiciada por sua aplicação em sala de aula, possibilita 
que muitos estudantes se abram para os benefícios da leitura, 
encontrando menos dificuldade para concentrar-se nas leituras com 
finalidade de estudo” (VERGUEIRO, 2012, p. 23). 

 

 O “Desafio” deste capítulo não poderia ser outro, que não a produção de uma 

história em quadrinhos, onde a participação foi maior e mais empolgante, mesmo 

sem a utilização do recurso para confeccioná-la, disponibilizado na internet no site 

da “Pixton”, alguns alunos utilizaram recortes de revistas e impressos e outros a 

desenharam. Durante a realização desta atividade foi extremamente necessário 

abordar a estrutura narrativa e seus elementos. 

 

2.2.3. Do Capítulo 3 

 

Ao estimularmos os alunos a prestarem atenção aos detalhes, nas pistas, em 

imagens, percebemos que eles o realizam muito mais do que se imagina. Assim, os 

textos, vídeos, documentários da série “Grandes Livros”, apresentados neste 

Capítulo, que dialogam entre si e com o conteúdo de outras disciplinas, possibilitou 

um trabalho interdisciplinar bem amplo, principalmente com a disciplina de História, 



pois levantaram questionamentos interessantes que proporcionaram um maior 

aprendizado. 

Para que haja entendimento sobre a Literatura é necessário sempre fazermos 

uma relação desta com a História, pois toda manifestação literária se produziu 

dentro de um contexto histórico e é através das pistas deixadas em textos, que um 

dia foram escritos, que temos informações sobre um determinado povo e sua 

cultura.   

As civilizações mais antigas que se tem conhecimento foram a Babilônia e 

Assíria, o Egito, a Grécia, os Hebreus e a Romana. Da Babilônia, com suas tábuas 

de argila, herdamos o primeiro código de leis, o “Código de Hamurabi”, e poemas 

épicos como a “Epopéia de Gilgamesh”, sendo os Sumérios os inventores da escrita 

e criadores da astronomia. Do Egito, com seus rolos de papiro, o mistério, que 

“atiçou” a imaginação dos gregos e romanos. Dos Hebreus o Antigo Testamento e 

toda a cultura hebraica com seus manuscritos. Toda essa literatura influenciou 

profundamente a cultura do ocidente através das traduções para as línguas latinas.  

Mas é, principalmente, na literatura clássica grega, que a do ocidente se 

fundamentou, nos poemas homéricos “A Ilíada” e a “Odisséia”, sendo esta última 

considerada, pelo crítico literário Otto Maria Carpeaux3, como “a bíblia estética, 

religiosa e política dos gregos que se transformou na bíblia literária da civilização 

ocidental inteira” (2011, p. 165). 

Dentre os gêneros literários que surgiram nos séculos V e IV a.C, época 

clássica grega, também surgiram as fábulas de “Esopo”4, nascida no Oriente como 

meio de doutrinação budista, porém foi na Grécia antiga, onde este gênero narrativo 

tornou-se conhecido. Histórias essas, que eram contadas oralmente com o objetivo 

de convencer o ouvinte a agir com bom senso e moralidade, utilizando a ação de 

animais para exemplificá-las e que somente duzentos anos após sua morte é que 

elas foram escritas, contadas e readaptadas. 

Foi notável o amadurecimento que os alunos atingiram neste período de 

estudo, a repulsa pela leitura já era coisa do passado para muitos, o interesse e 

participação nas discussões estavam tornando as aulas mais agradáveis, não eram 

raras as vezes que eles declaravam: “Que aula gostosa a de hoje, professora!”. O 

contentamento aumentou ainda mais, quando na sala do professor a professora de 

                                                             
3
 Otto Maria Carpeaux – crítico literário, ensaísta e jornalista austríaco, naturalizado brasileiro.   

4
 Esopo - escravo grego, que viveu no século VI A.C., considerado o “Pai das Fábulas”.  



matemática levantou um questionamento: “Vocês notaram como este primeiro ano 

se desenvolveu? Era uma turma tão apática... Estão mais interessados em 

aprender!”. 

É óbvio que o mérito por tal façanha não pode ser atribuída apenas às aulas 

de Literatura, mas, certamente, todo o trabalho com eles desenvolvido contribuiu 

para este “despertar”, mesmo com toda defasagem e dificuldade de aprendizagem 

que apresentavam. 

Como cumpridora da função de formar leitores conscientes e com hábito de 

leitura nas aulas de literatura, a escola tem que aprender a dialogar com linguagens 

que nos estão disponíveis nas tecnologias atuais, visto que, na realidade, sabemos 

que isso muitas vezes não acontece, uma vez que, não raras as vezes, estes 

recursos são utilizados apenas como meio de ilustrar a aula e não como 

complemento a ser analisado, refletido e discutido.  

Desconsiderar as novas tecnologias que nos dão acesso a diversas 

linguagens é isolar a escola do mundo em que vivemos, é tentar impedir a inovação 

e a utilização de ferramentas que podem estar a serviço da promoção do 

conhecimento.  

 Sob este ponto de vista, este Capítulo foi pensado com atividades que 

levassem o aluno a utilizar aplicativos, de montagem de vídeos, em seus celulares e, 

além dos textos disponibilizados no Caderno Pedagógico, buscasse vídeos de 

desenhos, adaptações e músicas no “youtube”, que dialogassem com as fábulas de 

“Esopo” e, posteriormente, no “Desafio” produzisse as suas próprias histórias.  

 Contudo, devido ao atropelamento do tempo, as atividades foram realizadas, 

mas o vídeo solicitado não foi montado, ficando a filmagem na execução da 

atividade final do próximo capítulo.   

 

2.2.4. Do Capítulo 4 

  

De acordo com PCN do Ensino Médio, o teatro é uma atividade lúdica 

importante no cotidiano escolar: “a presença de outras linguagens que dialoguem 

com o texto verbal é bem vinda: a música, as artes plásticas, o cinema, o teatro, a 

televisão, entre outras, podem propiciar excelentes atividades intertextuais” (PCN, 

p.71). 



Trabalhar com o teatro em sala de aula, levando o aluno tanto a assistir como 

a interpretar, possibilita espaços para o emprego da prática social, a qual 

fundamenta o ensino de língua portuguesa e literatura: “É no processo de interação 

social que a palavra significa, o ato de fala é de natureza social” (apud 

BAKHTIN/VOLOCHINOV, 1999, p.109, in DCE-LP, 2008, p. 49).  

Por esta razão, a produção deste capítulo procurou contemplar o teatro, pois 

este é entendido como texto literário, pois se encontra em gênero dramático, sua 

principal característica, vindo somente a perder sua essência na representação onde 

apresenta novos signos. Por se tratar de uma forma de entretenimento que provoca, 

educa e, ainda, contribui para a motivação do interesse dos alunos pela literatura, 

também é um ótimo instrumento pedagógico a ser utilizado nas escolas. 

Esta assertiva comprovou-se na execução das atividades então propostas, 

depois de um trabalho interdisciplinar sobre a origem do teatro e debates para o 

desenvolvimento do senso crítico dos alunos sobre a política “Pão e Circo”, utilizada 

pelo Império Romano, seu declínio com a proibição de suas apresentações pela 

igreja e, posteriormente, já na Idade Média, onde o teatro ressurgiu nas 

catequizações e exibições em praças públicas. 

A leitura dos fragmentos de “Édipo rei”, do autor e filósofo grego, Sófocles, 

“Romeu e Julieta”, escrita por Willian Shakespeare e “Vestido de Noiva”, do jornalista 

e escritor Nelson Rodrigues, disponibilizados no material didático causou surpresa, 

pois o esperado era presenciar o desânimo na leitura diante de textos não tão 

pequenos, no entanto, foi cheio de interesse e indagações por parte dos alunos, que 

ficaram curiosos por conhecer a obra inteira. O estudo sobre as formas do texto 

dramático e os tipos de textos pertencentes a este vieram a se tornar mais claros 

para eles apenas mais adiante, na produção textual. Contudo, ao observar o 

empenho e a participação deles nos jogos teatrais propostos foi grande a sensação 

que a implementação deveria se encerrar apenas com a produção escrita, já que 

quando se tratava de tirá-los de seus lugares, onde se sentiam seguros, a timidez 

tomava conta. 

No entanto, quando a atividade de julgamento do réu dos Contos de Fadas foi 

apresentada, onde as equipes deveriam montar um cenário de tribunal, com o réu, 

advogado de defesa, promotor, testemunha de defesa, testemunha de acusação, 

jurados, juiz e cada personagem deveria improvisar sua fala dentro do assunto que 

lhe caberia por sorteio, a certeza que a finalização desta implementação deveria ser 



marcada com a apresentação de uma peça teatral não tomou conta apenas do 

professor PDE, mas de todos os envolvidos. 

O “Desafio” propunha a produção de um texto dramático ou a adaptação de 

uma obra literária para o drama, porém não foi possível aproveitar os textos que 

foram escritos pelos grupos, diante da grande dificuldade que eles ainda 

encontravam na elaboração de um enredo com “clímax”, por isso foram 

selecionadas algumas peças, colhidas na “internet”, e dentre estas os alunos 

escolheram “A que horas passará o autocarro”, uma comédia do autor português 

Luís Gonçalves.  

A peça, embora escrita em português, apresentava muitas palavras que não 

se encaixavam no sentido, que era dado, pelos alunos, a algumas frases, ou ainda 

seguia-se de gírias, de colocações regionais, pratos culinários de Portugal, dentre 

outras, o que levou a turma para a pesquisa, tanto nos dicionários, quanto na 

“internet” (de casa de bem poucos deles) em busca do significado, para que 

pudessem substituí-la sem modificar o seu sentido, nem abalar o caráter cômico 

desta.  

Feita a adaptação da peça teatral pela turma, começaram os ensaios e a 

confecção do cenário. O entusiasmo contagiou a todos a ponto de outros 

professores comentarem: “Agora eles só pensam no teatro!”. E com o tempo se 

esgotando para o término da implementação, como em uma ampulheta, os ensaios 

se seguiam, a ritmo da educação infantil, com total monitoramento da professora, 

até o dia “D” ser marcado. 

Surpreendente foi a atuação de todos, dos que montaram o cenário, dos que 

produziram o vestuário, dos responsáveis pelos efeitos sonoros e evidentemente 

também dos atores. Os alunos, mesmo em sua grande maioria, morando na zona 

rural, já pela manhã daquele dia se preparavam para aquele momento. De forma 

incansável e, cada vez mais entusiasmados, apresentaram a peça por três vezes, 

para que todas as turmas daquele período pudessem prestigiá-los, devido ao 

pequeno espaço improvisado no refeitório do Colégio.  

Diante deste momento memorável para eles e o marco da finalização desta 

implementação, ficou a certeza de que naquela turma existia sim muitos problemas 

acentuados de aprendizagem, com dislexia, outra ainda com trauma de infância que 

a impedia de se interagir, mas que, em sua grande maioria, o maior problema não 

era neurológico ou psicológico, mas sim uma acentuada baixa autoestima, causada 



por anos de descrença, por parte de todos, e que naquele momento estava sendo 

resgatada, diante dos olhares de admiração que seus colegas, de outras turmas, 

lhes lançavam. Foi emocionante observar que, talvez pela primeira vez, eles 

estavam se sentindo importantes e capazes de despertar admiração. 

 

2.2.5. Do GTR (Grupo de Trabalho em Rede) 

 

O GTR é uma formação continuada proporcionada pelo Estado, realizada a 

distância, de forma virtual, onde os professores da rede se inscrevem dentro da sua 

área de conhecimento, para estudo e troca de experiências com o professor PDE, 

que também é seu tutor, e com outros participantes do grupo ao qual escolheu. 

O professor PDE tem a função de preparar todo o material de estudo, que 

incluem suas produções realizadas durante o PDE, partilhar os resultados obtidos na 

implementação e acompanhar os participantes nos estudos e discussões feitos pelo 

grupo. 

No GTR “O Ensino da Literatura através de outras linguagens” houve 14 

inscritos e 12 concluintes, que eram de diferentes regiões do Estado do Paraná, mas 

que partilhavam das mesmas angústias, mesmas preocupações e depoimentos 

semelhantes, porém todas com a mesma vontade de encontrar novas formas e 

métodos para aplicar ao seu cotidiano profissional, deixando claro que o tema e 

dificuldade abordada neste Projeto de Intervenção também é a de muitos outros. 

Os relatos, interações e contribuições nos Fóruns foram de suma importância 

durante a implementação, além de riquíssimas para a continuidade da prática do 

educador. 

O Caderno Pedagógico produzido foi muito elogiado, mas que, por eles, foi 

feita a aplicação de apenas uma parte do seu todo devido a sua extensão e recebeu 

colaborações importantíssimas para um melhor desempenho.  

As frustrações e dificuldades durante a Implementação foram partilhadas com 

o grupo e de forma unânime, a professora PDE recebeu apoio, pois todas sabem e 

conhecem o cotidiano escolar e suas limitações, que fazem com que todo dia o 

profissional da educação tenha que se replanejar. 

As discussões propiciadas neste GTR foram extremamente relevantes, 

todavia, a disponibilidade de apenas 25% da carga efetiva para acompanhamento 

deste e da Implementação do Projeto de Intervenção Pedagógica na Escola não são 



o suficiente para fazê-lo a contento, deixando a desejar em muitos pontos, já que, 

para os participantes, trata-se de uma formação continuada e merecem uma 

atenção e participação maior de seu tutor, que além da implementação tem as suas 

outras tantas turmas e afazeres do cotidiano escolar e que acaba deixando de ter 

vida pessoal para atender a tal demanda. 

 

2.3. Considerações Finais 

  

Com os estudos realizados e trabalhos desenvolvidos, constatamos o quanto 

é de suma importância o professor estar em contínua formação, não aquelas de 

leituras intermináveis de documentos enviados nas “semanas pedagógicas”, mas o 

contato com profissionais da área, que possibilitem não apenas mais 

conhecimentos, mas também a reflexão destes na prática do dia a dia em sala de 

aula, como no formato do PDE. 

Ficou evidente que, assim como os alunos deste 1º. Ano, que precisaram ter 

sua autoestima levantada, para então sentirem a vontade de aprender, também nós 

professores precisamos de tempo para mostrar que somos capazes de irmos além, 

que podemos construir um material didático que atenda as necessidades de nosso 

educando e/ou que podemos sempre complementar ou até melhorar os que já estão 

disponíveis em nossa mãos.  

Assim como esta turma, que não acreditava em si e que já estava 

acostumada a ser tachada de “fraca”, de “incapazes” e que diante da admiração que 

despertaram em seus colegas com a “prática social” a eles proporcionada, nós 

profissionais da educação também precisamos por a nossa “práxis” em execução, 

porque foi para isso que nos formamos, para plantar sementes boas que serão 

usadas por toda a vida, para estimular a vontade de “crescer” e encorajar os mais 

tímidos ou com dificuldades a perceberem que também podem contribuir e assim 

posicionarem-se diante dos desafios da vida. 

As dificuldades sempre irão aparecer, sempre teremos que ter o plano A, B, 

C..., mas o que importa no final é o sentimento de realização, que é a gratificação de 

todo educador, é aquele olhar de admiração, mesmo que seja de apenas um de 

seus alunos, é saber que mesmo não sendo reconhecido contribuímos com a 

formação daquele médico, daquele engenheiro ou advogado. É simplesmente, ao 



final do dia, sabermos que fizemos de tudo para “darmos” uma boa aula, que 

doamos o melhor de nós. 

Precisamos também ter a consciência que o exemplo ajuda muito e, para 

mediarmos melhor qualquer conteúdo, é necessário demonstrarmos entusiasmo e 

prazer pelo que fazemos. Enfim, se queremos que nosso aluno leia, temos que 

gostar de ler. 

Assim sendo, todo este estudo proporcionou a esta professora PDE um 

aprendizado muito grande, tanto em conhecimentos, pelas pesquisas realizadas e 

interdisciplinaridade necessária, quanto humana, em lembrarmos que, todos, alunos 

ou professores, temos dificuldades, todos precisamos nos sentir importantes, 

admirados, para que tenhamos nossa autoestima em um nível que possamos 

produzir e contribuir com uma sociedade melhor. 

 

"Ninguém nega o valor da educação e que um bom professor é 
imprescindível. Mas, ainda que desejem bons professores para seus filhos, 
poucos pais desejam que seus filhos sejam professores. Isso nos mostra o 
reconhecimento que o trabalho de educar é duro, difícil e necessário, mas 
que permitimos que esses profissionais continuem sendo desvalorizados. 
Apesar de mal remunerados, com baixo prestígio social e responsabilizados 
pelo fracasso da educação, grande parte resiste e continua apaixonada pelo 
seu trabalho. 

A data é um convite para que todos, pais, alunos, sociedade, 
repensemos nossos papéis e nossas atitudes, pois com elas demonstramos 
o compromisso com a educação que queremos. Aos professores, fica o 
convite para que não descuidem de sua missão de educar, nem desanimem 
diante dos desafios, nem deixem de educar as pessoas para serem “águias” 
e não apenas “galinhas”. Pois, se a educação sozinha não transforma a 
sociedade, sem ela, tampouco, a sociedade muda." 

(Paulo Freire) 
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