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Resumo

O presente artigo tem por objetivo apresentar um projeto sobre a necessidade de motivar 

o aluno do Ensino Médio a identificar-se com o que lê. Através de textos literários de 

produção regional pretendia-se apurar-lhe o autoconhecimento e o pensamento sobre o 

indivíduo e a sociedade em que ele está inserido buscando, seja em produções literárias 

locais ou nacionais do século XX, símbolos e imagens que pudessem ajudá-lo a construir 

sua identidade de modo a tornar-se um cidadão crítico e transformador. 
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Abstract:

This paper intends to present a  project on the need of Brazilian high school students’ 

motivation  on  identify  themselves  to  what  they  read.  Through  regional  works  and 

authors,  it was supposed to improve their self-knowledge and their thought about the 

individuals and the society in which they live. In this sense, they could look for symbols 

and  cultural  identity  images  both  in  local  and/or  national  literature  pieces  from  XX 

century that could possibly help them to construct their own identity and become a more 

conscious, critical and transformer citizens.
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1. Introdução:

Entre  inúmeras  barreiras  de  origens  diversas,  uma  das  maiores 

dificuldades do trabalho de leitura de literatura brasileira pelo educando 

no Ensino Médio é o de que o jovem brasileiro não considera a leitura 
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apresentado como resultado das experiências desenvolvidas em 2007/2008, durante o Programa 
de Desenvolvimento Educacional – PDE pela SEED/SUED, sob a orientação do Professor Doutor 
Wilton Fred Cardoso de Oliveira – UTFPR.

1



importante principalmente porque não atribui significados ao que lê, ou 

seja, não se identifica com a obra literária – esta não lhe diz nada ou muito 

pouco.  Isto  se  dá,  principalmente,  porque  não  há  resgate  de  suas 

referências familiares, comunitárias, regionais – elementos essenciais para 

a questão da formação da identidade, principalmente no aspecto cultural. 

A partir desse pressuposto, a presente pesquisa buscou diminuir a 

distância entre a tríade autor-obra-período e o aluno para que este venha 

possivelmente  a  desfrutar  de  uma  verdadeira  fruição  literária. 

Consequentemente, busca-se atingir algo muito maior que é a formação 

de  um leitor  pleno  e  transformador  através  de  toda  a  reflexão  que  o 

estranhamento despertado pelo texto literário possa motivar e auxiliar o 

aluno  no  desenvolvimento  de  estratégias  de  leitura  que,  em  última 

instância,  poderiam ajudá-lo  a reverter o quadro em que os resultados 

atingidos por estudantes brasileiros em processos de avaliação como o 

SAEB (Sistema de Avaliação do Ensino Básico, realizado pelo Ministério da 

Educação),  o  ENEM  (Exame  Nacional  do  Ensino  Médio,  realizado  pelo 

Ministério da Educação) e o PISA (Programa Internacional de Avaliação de 

Estudantes,  desenvolvido  pela  OCDE –  Organização para Cooperação e 

Desenvolvimento Econômico) ainda denotam um indivíduo sem autonomia 

de leitura suficiente para dar conta das necessidades do mundo atual – 

exigência de sociedades letradas para o exercício da cidadania.

A  proposta  de  valorização  da  literatura  paranaense,  no  contexto 

literário  nacional  durante  o  século  XX,  e  sua  relação  com  elementos 

característicos da pluralidade cultural brasileira, especialmente no conto, 

partiu da necessidade sentida pela autora em motivar os alunos para a 

leitura de obras de literatura nacional durante o Ensino Médio. A sensação 

de  pertencimento  a  uma  identidade  nacional  que  comportasse  a 

diversidade da população, não só dos clássicos, mas também da literatura 

regional, foi o grande estímulo ao trabalho com a finalidade de despertar 

no  aluno  o  sentimento  de  compartilhamento,  ainda  que  imaginário  no 

sentido de ligar a si, o local e o presente a um sistema de representações 

culturais que todos valorizam/compartilham.
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2. Pressupostos teóricos

O ponto de partida para a reflexão sobre identidade nacional nesse 

estudo concentra-se no pensamento de Stuart Hall, segundo o qual

“a definição do caráter predominante de um povo revela-se imprescindível 
para  configurar  o  imaginário  de  identidade  nacional  cuja  percepção 
pressupõe  formas  de  afiliação  social  e  textual  e  se  estabelece  por 
narrativas sociais e literárias que fornecem imagens, cenários, símbolos e 
histórias  que  representam  o  sentimento  imaginário  de  uma  realidade 
compartilhada e coexistente, que configura o alicerce da idéia de nação”. 
(HALL, 2005)

Esse  conjunto  de  narrativas,  que  tem  na  literatura  o  seu  aliado 

decisivo, denomina-se “narrativa da nação” e conduz à necessidade de 

desvendar símbolos e imagens nacionais que caracterizam cada país e seu 

povo.  No  caso  brasileiro,  depara-se  com  o  questionamento  sobre  a 

legitimidade e atualidade do debate sobre cultura e identidade nacional 

que, para Renato Ortiz “permanece atual”, sim, mas também 

“torna-se um desafio pensar, valorizar, preservar e transmitir s cultura do 
meio  social  local  em que o  educando está inserido  e no qual  ele  deve 
construir  sua própria identidade se, ao mesmo tempo, ele tem que lidar 
com o que é novo e com a necessidade de acompanhar os acontecimentos 
conectando-se ao mundo global”. (ORTIZ, 2006)

Portanto, a questão da identidade é fundamental não apenas para o 

desenvolvimento do indivíduo e para a constituição da consciência social, 

mas, sobretudo, para a construção e permanência da cultura, para sua 

compreensão e entendimento.

Para Zilá Bernd (BERND, 2003), a identidade que se concretiza em 

função de referentes de ordem biológica, histórica, cultural,  sociológica, 

psicológica,  etc.,  é  reflexiva,  ou  seja,  possui  uma  dimensão  de 

exterioridade  (fora  -  dentro)  –  a  “identidade  de  segundo  grau”.  Nesse 

aspecto, é mais voltada para a “universalidade e o reconhecimento das 

diferenças”, e é baseada na inconstância, alteridade e multiplicidade, no 

que se refere à identidade nacional. Por outro lado, dizermos que somos 

diferentes não basta, “é necessário mostrar em que nos identificamos” - 
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um constante sistema de oposições  –  “similitude  e dissimilitude”.  Para 

Ortiz, esse é um processo necessário para eliminar “as dúvidas sobre a 

veracidade ou falsidade do que é produzido”, e para Bernd, essencial para 

que o indivíduo tome consciência de si, da “sua forma na tensão entre o 

olhar sobre si próprio – visão do espelho, incompleta – e o olhar do outro 

ou do outro sobre si mesmo – visão complementar”.

Nesse sentido, a discussão sobre as particularidades brasileiras e a 

definição do que é nacional  em termos de espaço geográfico,  unidade 

lingüística,  herança  cultural  e  étnica  na  formação  histórica  e  a  atual 

vinculação à oposição nacional / global permitiram a verificação de uma 

série de aspectos característicos de nossa brasilidade – alguns arrolados 

pelos  alunos  como  positivos:  cordialidade,  otimismo,  criatividade, 

capacidade de adaptação, índole pacífica,  alegria;  e outros,  nem tanto: 

indolência,  tolerância,  sensibilidade  extrema  a  influências  episódicas, 

oportunismo, superficialidade. Mas todos importantes por contribuir para a 

reflexão  de  pertencimento  a  um  grupo  e  a  consciência  de  possível 

necessidade de mudança. 

No Brasil,  a  não existência  de uma identidade autêntica,  mas de 

uma pluralidade de identidades, construídas por diferentes grupos sociais 

em diferentes momentos históricos, para Gisele Braile Turquino e Patrícia 

Lupion Torres, apesar de quaisquer choques, torna

possível  o  processo  de  identidade  coletiva,  base  para  a  perpetuação 
cultural, o que não significa evidentemente uma estagnação, mas sim um 
processo  de  transformação  consciente  do  ambiente  cultural,  inclusive 
capaz de respeitar e conviver com diferenças (TORRES & BOCHNIAK, 2003).

Marcos  Coimbra  (COIMBRA,  2007)  lembra  que,  falar  em  cultura 

brasileira é falar em relações de poder, e que “o discurso identitário do 

Estado-nação brasileiro  é feito no sentido de tornar  mais  ‘plásticas’  as 

separações,  tensões  sociais,  diferenças  culturais...  não  no  sentido  de 

comportá-las  tolerantemente,  mas  de  quase  diluí-las”.  Por  isso  é 

necessário, revisar as imagens de nacionalidade, a fim de que ela possa 

contemplar  cada  vez  mais,  e  ao  mesmo tempo  diluir  tudo  aquilo  que 
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separa efetivamente a população brasileira. Somente assim, a identidade 

nacional será

o somatório  de valores  culturais  resultante  da  vivência,  que,  apesar  de 
incluir  as  discrepâncias  ou  heterogeneidades  regionais  e  peculiaridades 
grupais, seja caracterizável por um traço que permita a definição de um 
perfil  multidimensional  hegemônico  baseado  em  homem,  território, 
instituições,  língua,  costumes,  religiões,  história  e  futuros  comuns. 
(COIMBRA, 2007)

A partir desse embasamento, um dos grandes objetivos do projeto 

permeou-se  pela  valorização  das  contribuições  pessoais  diversas  nas 

discussões  sobre  identidade  individual  e  cultural  e  pelo  respeito  à 

diversidade. 

Além disso, a literatura – enquanto reflexo do Estado-Nação e forma 

cultural que usa esteticamente a linguagem a favor da realidade social, 

histórica,  cultural  e,  principalmente,  identitária  de um indivíduo –  pôde 

garantir  a  possibilidade  de  debater,  afirmar,  contrapor  e  preservar  a 

nacionalidade diante da dominação global.  E mais,  o aluno – leitor  em 

potencial  e  cidadão  –  teve  assegurado  o  direito  de  desfrutar  da 

experiência de conhecimento, participação e aproveitamento satisfatório 

de  um  bem  cultural,  no  caso,  o  texto  literário  regional,  a  fim  de, 

humanizar-se.  Humanização  que,  segundo  Antonio  Cândido,  deve  ser 

entendida como

o  processo  que  confirma  no  homem  aqueles  traços  que  reputamos 
essenciais,  como  o  exercício  da  reflexão,  a  aquisição  do  saber,  a  boa 
disposição para com o próximo, o afinamento das emoções, a capacidade 
de penetrar  nos problemas da vida, o senso da beleza, a percepção da 
complexidade  do  mundo  e  dos  seres,  o  cultivo  do  humor.  A  literatura 
desenvolve em nós a quota de humanidade na medida em que nos torna 
mais compreensivos e abertos para a natureza, a sociedade, o semelhante 
(CANDIDO, 1995)

  

Nessa busca da existência e características das identitárias capazes 

de nos humanizar, a identidade nacional na literatura foi tratada como um 

processo  intertextual  e  relacional,  em que  a  construção  da  identidade 

encontrou seu espaço definindo-se pela posição que cada obra ocupava 

em  relação  às  antecedentes  e  também  aos  discursos  que  lhe  eram 

5



contemporâneos. Assim, “os símbolos e a história da comunidade em que 

nasce” a produção literária, segundo José Hildebrando Dacanal (DACANAL, 

1995),  contribuem,  como  complementa  Bernd  (2006),  não  só  para 

“resgatar seus mitos”, mas também para uma “abertura contínua para o 

diverso”,  numa  relação  de  não  exclusão  com  as  outras  e  de 

desmistificação constante. 

De acordo com tais direcionamentos, a fim de solidificar a sociedade 

plural,  buscar  a  superação  das  discriminações  e  atuar  concretamente 

sobre os mecanismos de exclusão,  foi  preciso reconhecer e valorizar  a 

diversidade cultural apresentada pelos alunos e compará-la à paranaense 

e  brasileira  ampliando  o  plural  que potencialmente  estivesse  em cada 

indivíduo.  Procurou-se  mediar  a  depreensão  e  a  apropriação  do  valor 

estético  da  narrativa  literária  e,  principalmente,  como possibilidade  de 

conferir  ao  aluno  o  devido  prazer  da  leitura  como  atividade  cultural. 

Também buscou-se desenvolver o potencial criativo e transformador dos 

alunos, contribuindo para a discussão e vivência da pluralidade cultural 

inspirada  pelas  obras,  na  medida  em  que,  entre  ouras  estratégias, 

tentava-se formar leitores críticos.

Na  tentativa  de  atingir  tais  ideais,  optou-se  pela  seleção  e 

organização  de  atividades  de  autoconhecimento  e  leitura  de  textos 

narrativos literários regionais de qualidade, que levassem à formulação de 

perguntas e a indagações, não apresentassem estereótipos como ponto 

de  partida,  não  ferissem a  ética  e  a  estética  e  que  fossem ponto  de 

chegada  e  sim  de  partida  para  outras  leituras,  outras  indagações,  e 

também  outras  descobertas  de  situações  cada  vez  mais  inesperadas. 

Nesse contexto, Maria da Glória Bordini e Vera Teixeira de Aguiar atestam 

que 

a formação escolar do leitor passa pelo crivo da cultura em que este se 
enquadra e se a escola não efetua o vínculo entre a cultura grupal ou de 
classe e o texto a ser lido, o aluno não se reconhece na obra, porque a 
realidade  representada  não  lhe  diz  respeito. (BORDINI  & 
AGUIAR,1993)
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Desse modo, o contato mais aprofundado consigo, seu semelhante e 

com autores  paranaenses  e  suas  obras  escritas  no  e  sobre  o  estado, 

procurou  contemplar  uma nova  e  importante  face  do conhecimento:  a 

discussão e valorização dos diferentes grupos sociais, étnicos e culturais 

de  que  o  aluno  faz  parte  enquanto  paranaense  e  brasileiro,  buscando 

ajudá-lo a valorizar-se enquanto cidadão pleno e plural, consciente de sua 

realidade e da relevância de sua participação nela.

Nesse  sentido,  observaram-se  as  orientações  dos  PCEM2 (BRASIL, 

2006),  para  que  todas  as  atividades  com  leitura  de  literatura  se 

utilizassem da  apreciação estética,  com o intuito  de fruir  com o texto, 

construindo  sentidos  e  relacionando-os  com  a  realidade  do  leitor, 

entrelaçando o  cognitivo  com o  emotivo  e  procurando  uma percepção 

ampliada  da  realidade  tratada  no  texto.  Para  embasar  e  consolidar  a 

leitura estética, propôs-se o ‘contato’ com textos narrativos por acreditar-

se a forma polifônica, dinâmica e dialógica da narrativa moderna adequar-

se melhor como representação humana e social. O gênero escolhido foi o 

conto,  devido  à  necessidade  de  leitura  integral  imediata.  Bernard 

Schneuwly e Joaquim Dolz (SCHNEUWLY & DOLZ et al, 2004) integram-no 

ao “agrupamento do narrar”, que se relaciona à cultura literária ficcional. 

E Nádia Batella Gotlib (GOTLIB, 2006), além simplesmente o tamanho do 

texto, destaca a “economia de meios narrativos, mediante, por exemplo, 

contração de impulsos e condensação de recursos”,  suprimindo todos os 

elementos que não estiverem relacionados à “conquista do efeito único 

para atrair a atenção do leitor”.

Quanto às estratégias para a leitura do tipo de texto escolhido, o 

trabalho pautou-se sob as orientações de Isabel Solé (SOLÉ, 2007). Para 

ela,  ler  é compreender.  E compreender “é,  sobretudo,  um processo de 

construção de significados sobre o texto que pretendemos compreender. É 

um  processo  que  envolve  ativamente  o  leitor,  à  medida  que  a 

compreensão que realiza não deriva da recitação do conteúdo questão”. 

Sobre esse aspecto,  Luis Carlos de Azeredo (AZEREDO, 2006) confirma 

2  Parâmetros Curriculares para o Ensino Médio. In: BRASIL.  Orientações Curriculares para o 
Ensino  Médio.  Vol.  1  Linguagens,  códigos  e  suas  tecnologias.  Brasília:  MEC/Secretaria  de 
Educação Básica, 2006.
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que,  na  comunicação  humana  o  que  de  fato  importa  é  o  “sentido”  – 

entendido como guia, orientação, objetivo – “que as pessoas procuram dar 

ao que dizem ou que atribuem ao que lhes é dito e que nos orienta em 

nossa relação com o mundo e com os seres e objetos que o povoam”. E há 

uma íntima relação  entre  três  coisas:  o  contexto  em que se  realiza  a 

comunicação, os significados que comunicamos e as formas pelas quais 

eles são expressos.

Nesse processo de interação entre leitor e texto tentou-se satisfazer 

os objetivos que guiassem a ação de ler,  envolvendo essencialmente a 

emissão  e  verificação  de  hipóteses  pelo  leitor  e  pela  existência  de 

objetivos ou intenções de leitura estipulados pelo professor, mas aceitos 

pelo aluno-leitor.  Assim, para que este se envolvesse nas atividades de 

leitura, era importantíssimo: 1º– saber que esta tinha sentido (interar-se 

da razão de sua tarefa para efetuar o esforço cognitivo exigido); 2º – se 

sentisse competente para realizá-la (conhecer o que vai ler, saber o que 

deve fazer  e  o que se pretende com isso);  e  3º  –  que a tarefa  em si 

resultasse motivadora e esse interesse fosse mantido ao longo dela. 

Mas não se tratava somente de ensinar o que é narração, mas de 

ensinar o que caracterizava esse tipo de texto, mostrar as pistas que os 

conduzissem  à  sua  melhor  compreensão  e  fazer  com  que  o  leitor 

adquirisse consciência de que poderia utilizar as mesmas chaves que o 

autor usou para formar um significado, porém desta vez para interpretá-lo. 

A partir  desses pressupostos, a organização da rotina de trabalho 

nas oficinas de leitura procurou levar em consideração as observações de 

Solé  (2007)  sobre  a  necessidade  constante  de  despertar  no  aluno 

interesse pelo texto através de atividades de  pré-leitura,  dotando-o de 

objetivos  e  atualizando  seus  conhecimentos  prévios  relevantes 

(estratégias prévias à leitura / durante ela). Ângela M. S. Corrêa e Tânia 

Reis  Cunha  (CORRÊA  &  CUNHA,  2006)  também  argumentam  que  “o 

acionamento do conhecimento prévio permite a antecipação de conteúdos 

e a formulação de hipóteses sobre os fatos e acontecimentos relatados”. 

Somente  estando consciente  do  propósito  com que lê,  o  leitor  poderá 

controlar sua compreensão através da comprovação de suas hipóteses. 
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Dessa forma, se o texto lido é compreendido, põe-se em “estado de piloto 

automático”. Porém, ao deparar-se com algum obstáculo à compreensão, 

o leitor passa a um estado de alerta – “estado estratégico” – que o leva a 

reler o contexto da frase; examinar as premissas em que baseiam nossas 

previsões; buscar auxílio para lidar com o problema; ignorar; desistir. Essa 

consciência  da  própria  compreensão  é  requisito  fundamental  para  ler 

eficazmente.  Com  isso,  além  de  fazer  inferências  sobre  o  texto,  as 

possibilidades  de  que  ele  estabeleça  um envolvimento  emotivo  com o 

mesmo serão muito maiores.

Priorizou-se a análise da estrutura narrativa, cujo ensino de leitura 

seguiu as etapas ‘antes, durante e depois’ – uma divisão poderia parecer 

artificial, já que as estratégias integram-se no decorrer de todo o processo 

mas  que,  inicialmente,  contribuiu  para  a  organização  do  trabalho  e 

auxiliou  os  alunos  na  construção  de  seus  próprios  significados.  Assim 

sendo, desde essa primeira apresentação do texto, tornou-se essencial o 

trabalho com diferentes estratégias de leitura nas fases já  citadas que 

englobassem tanto sua forma como conteúdo:  a  leitura-descoberta –  à 

medida que ia lendo, o leitor elaborava seleções semânticas que ativavam 

seu conhecimento até considerar adequada sua interpretação.  Algumas 

vezes essa etapa foi dinamizada com a leitura compartilhada: professor e 

alunos  utilizando  estratégias  que  permitiam  estabelecer  inferências  de 

diferente  tipo,  realizando  previsões  sobre  o  texto  a  ser  lido  e,  depois, 

sobre  o  que foi  lido,  como também revendo e comprovando a  própria 

compreensão enquanto liam, esclarecendo dúvidas e tomando decisões 

adequadas ante erros ou falhas na compreensão, resumindo idéias. Tudo 

isso, através do diálogo e da discussão sobre o significado do texto.

Por fim, passou-se às atividades de  pós-leitura, em que o texto foi 

retomado, resumido, e relacionado à realidade dos alunos, para que ele 

refletisse  sobre  si  mesmo e  o  meio  em que  vivia,  ampliando  assim o 

conhecimento que se obtinha mediante a leitura.  Nesse sentido,  foram 

propostas novas discussões sobre o tema do texto com os colegas e com o 

professor,  para  que houvesse  a  troca  de  idéias  e  o  esclarecimento de 

dúvidas.  Essas  atividades  (dramatizações,  leituras  dramáticas,  debates, 
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painéis,  paródias,  visitas,  feira  de  sabores  etc.)  oportunizaram  a 

extrapolação tanto do conteúdo, aproveitando os talentos dos alunos e 

suscitando no educando o prazer e o gosto pela leitura do texto literário. 

Nesse  aspecto,  enfocou-se  a  questão  cultural  –  a  pluralidade  de 

identidades culturais no Brasil e como o Paraná se inseria nesse contexto. 

A fim de diminuir a distância entre o leitor e o texto literário nas 

atividades  de  leitura,  seguiram-se  as  recomendações  de  Ana  Elvira 

Luciano Gebara (GEBARA, 2002), segundo as quais era imprescindível que 

o professor preparasse o aluno para receber a obra, pois “a distância pode 

ser atenuada ou suprida, pela forma como o material se apresenta, pelo 

estímulo  dado  para  o  envolvimento  com  o  texto  e  também  por  uma 

certeza [...]  de que a interação é possível,  prazerosa e enriquecedora”. 

Dessa forma, os materiais preparados como suporte para a realização dos 

trabalhos  com  as  obras  procuraram  ser  os  mais  diversificados:  cópias 

individuais  dos  textos,  livros,  textos  on-line,  apresentações  em  power-

point,  vídeos  etc.,  na  tentativa  de  atrair  e  estimular  o  interesse  e  o 

cuidado  durante  as  atividades  de  leitura.  Assim sendo,  se  o  conteúdo 

transmitido  pelo  texto,  não  fosse  suficiente  para  resgatar  a  memória 

cultural do aluno, podia-se lançar algo novo; tudo a fim de que o tema 

estivesse ligado aos interesses do público alvo – da pessoa que tinha que 

ler. Neste aspecto, segundo Solé (2007), houve uma “abertura para que os 

interesses do leitor tivessem primazia sobre outros parâmetros”, e de que 

do “papel como mediador e motivador do professor” dependia o interesse 

do leitor em relação a uma determinada leitura e das possibilidades que 

tanto professor e aluno leitores fossem capazes de explorar. Por isso, foi 

essencial desenvolver atividades com a finalidade de conhecer os alunos 

para ir ao encontro de suas preferências (como também nas quais eles se 

conhecessem),  e  depois  romper  o  horizonte  de  expectativas  sugerindo 

novas atividades e outros textos, a fim de que eles enriquecessem seu 

repertório e lessem produções já mais complexos.

Durante  esse  processo de  enriquecimento  do  conhecimento  e  do 

autoconhecimento mediado pela leitura, foi fundamental que o professor 

se conscientizasse de alguns pontos muito importantes para garantir não 
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só o  desenvolvimento  da  compreensão  leitora  e  o  estímulo  ao debate 

comparativo  entre  texto    realidade  local    realidade  nacional,  mas 

também que a compreensão / produção de conhecimento desafiada pelo 

professor e colegas pudesse assegurar ao aluno a chance de poder tornar-

se mais crítico, participativo e transformador. Os principais pontos foram:

 

• O  que  se  almejava  não  era  que  os  alunos  possuíssem  amplos 

repertórios de estratégias, mas que soubessem utilizar as estratégias 

adequadas para a compreensão do texto.

• O uso das estratégias trazia subjacente a idéia de revisão e mudança 

da própria atuação quando necessário para ajudar o leitor a escolher 

outros caminhos ao se deparar com problemas na leitura.

• As situações de ensino / aprendizagem deveriam se articular em torno 

das estratégias de leitura como processos de construção conjunta, nos 

quais  procurava-se  proporcionar  aos  alunos  ‘andaimes’  necessários 

para dominar progressivamente essas estratégias e utilizá-las depois 

da retirada das ajudas iniciais.

• O professor deveria servir de modelo para seus alunos mediante sua 

própria  leitura:  lendo  em  voz  alta,  parando  sistematicamente  para 

verbalizar e comentar os processos que lhe permitiam compreender o 

texto (as hipóteses que realizava, os indicadores em que se baseava 

para verificá-las...; comentando as dúvidas que encontrava, as falhas 

de compreensão e os mecanismos que utilizava para resolvê-las... etc.). 

Essa foi uma condição necessária, embora não única e suficiente.

• Procurou-se uma progressiva transferência  da responsabilidade e do 

controle  do  professor  para  o  aluno  no  domínio  das  estratégias  de 

compreensão leitora. A tarefa, que a princípio era mais dirigida, tornou-

se  cada  vez  mais  independente.  Mas  o  professor  estava  sempre 

presente  para  conduzir  o  processo:  supervisionando,  corrigindo, 

explicando, demonstrando. Não valia tudo...

3. A construção das oficinas
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Após a pesquisa dos textos e elaboração das atividades embasadas 

nos pressupostos apresentados, o projeto foi levado à escola, apresentado 

à equipe pedagógica e aos demais professores da instituição e iniciada a 

aplicação. 

A população atendida pelo projeto envolveu cerca de 40 alunos da 

3ª série do Ensino Médio do período da manhã (3º A) do Colégio Estadual 

Professora Lindaura Ribeiro Lucas pertencente à Rede Pública de Ensino 

de São José dos Pinhais, região metropolitana de Curitiba. Tendo em vista 

o nível educacional dos alunos (ao final do ensino obrigatório) era possível 

esperar que estes fossem proficientes na leitura de diversos gêneros que 

circulam  em  nossa  sociedade,  principalmente,  do  gênero  narrativo. 

Pressupunha-se, portanto, certo domínio quanto a estratégias de leitura 

que garantissem a compreensão do texto e dos temas a serem estudados.

Embora  fosse  dado  destaque  ao  estudo  dos  textos  por  eixos 

temáticos buscando-se analisar como o conto paranaense reflete traços da 

pluralidade cultural nacional e de pressupor-se domínio básico de leitura, 

as atividades desenvolvidas também objetivaram desenvolver e solidificar 

as  mais  variadas  estratégias  de  leitura  a  fim  de  contornar  qualquer 

dificuldade  de  compreensão.  Para  tanto,  foram  contempladas  não 

unicamente as mesmas habilidades observadas nas avaliações do PISA e 

do SAEB3:  compreensão global,  localização de informação, produção de 

inferência e manifestação de opinião, mas ainda a ativação ou fomento de 

atividades  cognitivas  tentando  precisar  questões  que  deveriam  ser 

formuladas ao e pelo leitor e cuja resposta seria necessária para poder 

compreender o que se lê com o objetivo de:

• compreender os propósitos implícitos e explícitos da leitura;

• ativar e aportar à leitura os conhecimentos prévios relevantes para o 

conteúdo em questão;

• dirigir a atenção ao fundamental, em detrimento do que pode parecer 

mais trivial;

3  SAEB (Sistema de Avaliação  do Ensino Básico,  realizado  pelo  Ministério  da Educação);  PISA 
(Programa Internacional de Avaliação de Estudantes, desenvolvido pela OCDE – Organização para 
Cooperação e Desenvolvimento Econômico)
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• avaliar a consistência interna do conteúdo expressado pelo texto e sua 

compatibilidade com o conhecimento prévio e com o “sentido comum”;

• comprovar  continuamente  se  a  compreensão  ocorre  mediante  a 

revisão e a recapitulação periódica e a auto-interrogação;

• elaborar  e  provar  inferências  de  diverso  tipo,  como  interpretações, 

hipóteses e previsões e conclusões;

• analisar criticamente o tema apresentado;

• extrapolar as idéias colocadas pelo texto estabelecendo uma ligação 

entre si e o meio em que vive. 

O trabalho com as relações entre a pluralidade cultural brasileira e o 

conto paranaense teve início em março de 2008 e término em julho do 

mesmo ano,  sendo  a  aplicação  de  responsabilidade  da  autora.  Para  a 

aplicação o projeto, as atividades foram planejadas em forma de oficinas 

temáticas organizadas da seguinte maneira:

a) O conto – reconhecimento do gênero textual: 

Na primeira etapa, foram fornecidas as informações essenciais para 

que os alunos tivessem a noção de gênero, importante ferramenta para 

um trabalho  com leitura  e  produção  de  textos:  o  que é  conto?,  quais 

seriam, de fato, as características do gênero?, o que poderíamos chamar 

de conto paranaense? 

Para esse primeiro  contato,  foram lidos  em grupo:  No estalar  da 

pipoca,  de  Domingos  Pellegrini  Jr.;  Saquarema,  de  Newton  Stadler  de 

Souza;  Festa  de  S.  Antônio,  de  Newton  Sampaio;  Garoa,  de  Andrade 

Muricy; Nos caminhos do pinhal, de Hellê Vellozo Fernandes e A venda, de 

Durval Borges4. Antes da leitura foram vistos vídeos ou feitas análises de 

imagens e estudos do vocabulário específico de cada texto. Após a leitura 

foi  realizada uma breve discussão no interior dos grupos sobre o texto 

lido. Em seguida, foram apresentados os enredos de todos os textos para 

a turma e a subseqüente troca de textos para leitura complementar.

4  Vide referências bibliográficas.
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Mesmo que, a princípio, a proposta do projeto não fosse o trabalho 

com  a  produção  de  texto  relacionada  ao  gênero,  verificou-se  a 

necessidade  de  oportunizá-la  nessa  etapa  da  oficina  como  forma  de 

melhor conduzir e verificar da compreensão leitora e auto-avaliação pelo 

aluno.  Assim,  foi  pedido aos  alunos que individualmente  ou em grupo, 

tentassem elaborar um primeiro texto pertencente ao gênero escolhido 

(conto sobre algum aspecto da cultura paranaense: festa, região, símbolos 

etc.), de forma a revelar algo sobre sua bagagem cultural e o que eles 

conheciam sobre o gênero e o que o professor deveria abordar sobre o 

que ainda faltasse. Passou-se, então, à leitura e análise de um texto para 

o  trabalho  com  as  características  do  gênero,  principalmente  sobre  os 

elementos da narrativa e quanto à seqüência narrativa.  Maria5, de Enói 

Renée Navarro Swain, texto escolhido oportunizou também – por ocasião 

do Dia Internacional da Mulher – um debate sobre a mulher e seu papel na 

sociedade e os perfis femininos no Estado e no Brasil – a visão da mulher 

brasileira.

Para finalizar,  os alunos revisaram o texto produzido inicialmente, 

fazendo as alterações devidas, tendo como base as observações e estudos 

sobre o gênero. Desse modo, puderam fazer uma comparação com o texto 

final, percebendo os progressos obtidos durante o trabalho.

b) Pluralidade de identidades

As atividades dessas oficinas foram idealizadas a fim de trazer os 

diferentes  mundos  culturais  dos  alunos  para  o  diálogo  e  o  convívio  e 

fortalecer na escola as relações de tolerância e de respeito pelo outro e 

pela diversidade de modos de ser. Assim, acreditava-se que as diferenças 

pudessem  não  só  tornar  o  ambiente  entre  os  alunos  mais  aberto  e 

saudável,  como  também  enriquecer  o  conhecimento  e  melhorar  a 

qualidade do trabalho educacional.

Outra motivação para a organização dessa etapa foi a necessidade 

de lidar com a discriminação e a violência que permeia o ‘choque’ entre a 

5  O texto foi retirado de MURICY, Andrade. Panorama do Conto Paranaense. Curitiba: Fundação 
Cultural de Curitiba, 1979.
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pluralidade  de  identidades  culturais,  já  que  é  impossível  falar  de  uma 

identidade cultural única. Para isso, teve-se em mente a importância de 

conscientizar o aluno de que aprender novas manifestações culturais não 

significa perder a própria identidade, nem abandonar a sua maneira de 

ser. E sim, uma possibilidade de crescimento interior e a capacidade de vir 

a superar o conflito e respeitar o que se começa a conhecer – o outro, 

igualmente humano e com direito de ser diferente e a se perceber muito 

mais semelhante ao colega do que pensava.

A partir desses pressupostos, foi oportunizada ao aluno a chance de 

manifestar  sentimentos,  pensamentos,  sonhos  e  desejos  através  de 

dinâmicas como a do Jogo da Mascarada e Uma questão de convivência6. 

A princípio,  incentivar as participações foi muito trabalhoso. Contudo, a 

partir  da  visualização  do  grupo  mais  ativo  e  do  fato  de  muitos  já  se 

conhecerem  dos  anos  anteriores  juntos,  os  outros  integrantes  mais 

tímidos começaram a sentir mais confiantes em expressar-se livremente e 

sem constrangimento. Apesar da participação não ter sido total, a maioria 

mostrou-se  melhor  entrosada  e  mesmo  as  ‘panelinhas’  existentes 

começaram aceitar novas formas de divisão de trabalho com a leitura em 

sala  de  aula.  Ou  seja,  não  exigiam  que  fossem  formados  sempre  os 

mesmos grupos em todas as atividades.

c) Estudos temáticos

Nesse  momento  da  aplicação  do  projeto,  teve  início  o 

aprofundamento  do  estudo  por  eixos  temáticos e  pelo Método 

Recepcional7.  Os  textos  escolhidos  foram  ‘separados/classificados’  por 

temas  que  veiculassem  questões  sobre  a  identidade  paranaense  e, 

consequentemente,  nacional  (ou  vice-versa)  quanto  a  tipos  humanos, 

6  As duas dinâmicas foram adaptadas de MARCHEZI, Vera Lúcia de Carvalho (Coord.).  Viagem 
Nestlé pela Literatura – Caderno Pedagógico. Fundação Nestlé de Cultura, 2001. As demais, 
podem ser  encontradas  em trabalho  a  ser  apresentado  e  publicado  sob  o  mesmo título  do 
presente  artigo  como  Objeto  de  Aprendizagem  Colaborativo  (OAC),  no  site 
www.diaadiaeducacao.pr.gov.br.

7  Método de abordagem textual que se utiliza da teoria recepcional ou estética da recepção. Este 
método trata a obra literária como ‘um cruzamento de apreensões que se fizeram e se fazem 
dela nos vários contextos históricos em que ela ocorreu e no que agora é estudada”. (BORDINI & 
AGUIAR, 1993)
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falares, traços culturais etc. e, por sua vez, facilitassem a leitura, reflexão 

e amplo debate (antes, durante e depois da leitura) sobre a diversidade de 

identidades culturais, podendo conscientizar o aluno para que ele evitasse 

estereótipos e preconceitos. 

O estudo temático realizado nessa etapa foi denominado As faces da 

brasilidade – O negro. As atividades seguiram o esquema sugerido pelo 

Método Recepcional, cujo aspecto principal requeria a seleção de textos 

referentes à realidade do aluno – seu “horizonte de expectativas” – e, ao 

mesmo tempo, capazes de romper com ela através do aprimoramento da 

leitura numa percepção estética e ideológica mais aguda e com a visão 

crítica sobre as atuação e a de seu grupo.

A seqüência foi organizada nas seguintes fases:

1ª - RECEPTIVIDADE

Tratou-se  de  uma atividade  de  abertura  do  estudo  temático  que 

preparasse a receptividade ao tema através da utilização de músicas que 

pudessem  atrair  a  atenção  do  aluno  e  o  motivassem  para  a  leitura 

subseqüente.  Essa  ‘motivação’  tinha  também  por  objetivo  acionar 

conhecimentos prévios do aluno, preparando-o ao mesmo tempo para a 

aceitação do novo, do diferente, do inusitado. Era uma atividade de escuta 

e possível discussão. 

As músicas trabalhadas foram: 

• “O navio negreiro” – versão em rap de Caetano Veloso e com Maria 

Bethânia; 

• A mão da limpeza – Gilberto Gil; 

• A mulata – Xisto Bahia e Mello Moraes Filho; 

• Mulata iê iê iê – João Roberto Kelly; 

• Mulata no sapateado – Mart'nália; 

• Mulata fuzarqueira – Noel Rosa; 

• Aquarela do Brasil – Ary Barroso; 

• Isto aqui, o que é? – Ary Barroso; 
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• O teu cabelo não nega – Lamartine Babo; 

• Mulata assanhada – Ataulfo Alves; 

• Gabriela – Dorival Caymmi; 

• Xica da Silva – Jorge Bem.

Obviamente  algumas  canções  causaram  mais  estranhamento  e 

rejeição  que  outras,  principalmente  devido  ao  seu  distanciamento  no 

tempo.  A  partir  das  discussões  coletivas,  o  choque  foi  um  pouco 

amenizado e outras sugestões de audição foram feitas,  inclusive sobre 

novos  temas  relacionados  à  figura  feminina  no  Brasil:  Lôra  burra,  de 

Gabriel, o Pensador; Maria sapatão, marchinha de carnaval;  Burguesinha, 

de Seu Jorge .

2ª - CONCRETIZAÇÃO

• De olho na imagem – A mulher negra na pintura brasileira do início 

do século XX:

 Tropical, de Anita Malfatti (1917)

 A negra, de Tarsila do Amaral (1923)

 Mulatas, de Di Cavalcanti (1927)

Após sensibilizar o aluno para o tema, foram apresentadas as três 

imagens  acompanhadas  de  alguns  textos  informativos  de  caráter 

complementar.  O  principal  objetivo  desses  textos  com  tema  similar  e 

suporte diferenciado, foi o de atualizar as potencialidades das discussões 

em termos  de  vivência  imaginativa.  O  debate  sobre  o  tema  (a  figura 

feminina, a mulher negra, o estereótipo, e a visão do próprio brasileiro 

sobre seus ‘símbolos’ – inclusive com autoria de duas mulheres pintoras, 

além da linguagem própria do suporte imagem/pintura) oportunizou um 

debate caloroso, muito proveitoso sobre o ideal e o real da figura feminina 

afro-descendente  e,  conseqüentemente  da  mulher  brasileira  e  dos 

estereótipos  nacionais.  A turma conseguiu relacionar adequadamente o 
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tema o mundo da publicidade e das propagandas que veiculam símbolos 

que reforçam estereótipos.

3ª - RUPTURA

• Texto I – “O monstro do tembé”, de Hellê Vellozo Fernandes (conto);

• Texto  II  –  “Figueira  do  corpo  seco”,  recontada  por  Francisca 

Kaminski (lenda)8
.

Nessa etapa, ocorreu a introdução de textos e atividades de leitura 

que abalassem as certezas e costumes dos alunos em termos de literatura 

ou de vivência cultural.  Os textos se assemelhavam quanto ao tema – 

produção regional enfocando a mulher negra e o homem negro vítimas de 

violência; o tratamento – o preconceito, o abuso de poder, a escravidão; a 

estrutura  ou  a  linguagem  como  recursos  compositivos  radicalmente 

diferentes  –  uma  crônica-conto  e  um  poema-lenda.  Buscou-se,  nessa 

etapa, um distanciamento crítico do horizonte cultural do aluno, ou seja, 

que  as  propostas  suscitassem  maiores  exigências  interpretativas  e 

extrapoladoras aos alunos, ao mesmo tempo em que mantinham vínculos 

com as atividades da etapa anterior.

Considerou-se interessante mostrar  à turma o leque de opções à 

disposição de diferentes gêneros existentes que podiam complementar, 

contrapor,  mas,  sobretudo,  enriquecer sua  visão sobre  determinado 

tema  em  estudo.  Desse  modo,  além  da  compreensão  dos  textos,  foi 

possível realizar novas leituras a partir das relações intertextuais formais e 

de  conteúdo  estabelecidas  entre  as  produções.  Isso  visou  ampliar  o 

conhecimento  do  leitor  sobre  o  sistema  literário  –  e  outros  que 

freqüentemente se valem elementos da literatura – como a música,  as 

artes  plásticas,  a  publicidade,  a  televisão  e,  sobretudo,  o  cinema  –  e 

8  O texto O monstro do tembé foi retirado de FERNANDES, Hellê Vellozo. Nos campos e nos 
pinhais (Pequenas histórias). Curitiba: O Formigueiro, 1970. Coleção Prosadores Paranaenses; 
e  A figueira do corpo seco,  de CARNEIRO Jr.,  Renato Augusto (Coord.).  Lendas e Contos 
Populares do Paraná. Curitiba: Secretaria de Estado da Cultura, 2005. Col. Cadernos Paraná da 
Gente, v. 3.
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procurou mostrar ao aluno que os textos dialogam e podem ser lidos uns 

pelos outros pelo processo de recepção. 

Para que o trabalho não ficasse tão cansativo por tratar-se sempre 

do mesmo universo temático, as leituras foram feitas em espaços variados 

(biblioteca e pátio) e em sistema de rodízio: enquanto o grupo A realizava 

uma leitura,  o  grupo B se ocupava de outra.  Depois  foi  realizada uma 

rodada  de  socialização  no  gramado  externo  com  produtos  típicos  do 

Brasil,  trazidos  pelos  alunos:  pipoca,  bolinho  de  chuva,  chá  mate  e 

guaraná. Isso quebrou um pouco a seriedade e incentivou a participação 

nas colocações.

4ª - QUESTIONAMENTO

• “Uma negrinha acenando”9, de Dalton Trevisan

Esse texto trouxe aos alunos a constatação de uma realidade não 

mais tão distante no tempo e, principalmente, no espaço. A tematização 

da  situação do negro  no Brasil  atual  e  de como se  dá a  presença da 

cultura negra no estado, oportunizou uma análise comparativa entre todos 

os textos já lidos até o momento, através de seus temas e construção; 

reflexão provocada pela descoberta de seus sentidos possíveis. Houve a 

necessidade  de  revisar  usos,  necessidades,  interesses,  idéias, 

comportamentos.  Verificou-se também que conhecimentos  escolares ou 

vivências  pessoais  em  qualquer  nível,  do  religioso  ao  político, 

proporcionaram a eles facilidade de entendimento do texto e / ou abriram-

lhes caminhos para atacar  os problemas encontrados.  Foram sugeridas 

pesquisas  não só  sobre  a  realidade do  negro,  mas  também de outros 

grupos marginalizados (como os povos indígenas). 

Em uma das reuniões pedagógicas na escola ocorreu a sugestão de 

temas para a realização da Semana Cultural e os professores do período 

da  manhã  aceitaram prontamente  a  proposta  de  se  trabalhar  sobre  a 

Pluralidade Cultural Brasileira. Assim, todas as turmas de todas as séries 

9 TREVISAN, Dalton. Folha de São Paulo, Folhetim, 22/02/1983.
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do  Ensino  fundamental  ao  Médio  teriam  de  escolher  que  assunto 

relacionado a cultura brasileira seria trabalhado e apresentado por eles 

em atividades internas e extra-classe, de 7 a 11 de julho de 2008. 

5ª – ASSIMILAÇÃO

• “A canção do africano” – Castro Alves (poema romântico); 

• “Essa negra Fulô” – Jorge de Lima (poema modernista); 

• “Negrinha”– Monteiro Lobato (conto pré-modernista); 

• “Lenda da caveirinha” – (lenda paranaense); 

• “O negrinho do pastoreio” – (lenda brasileira); 

• “Pai contra mãe” – Machado de Assis;

• “EU, sentar ao lado de um negro?????” – Mensagem veiculada pela 

Internet em 200710.

Os  últimos  textos  procuraram  extrapolar  o  tema,  e  levantar  a 

possibilidade de novas leituras e novos trabalhos reiniciando o ciclo de 

leituras. Essa atividade visava ajudar o leitor a construir sentidos outros, 

muito  além do  texto  lido  primeiro  (ou  texto-base)  e  despertar  nele  a 

sensibilidade  para  a  apreciação  estética  com  base  em  relações 

intertextuais e a certeza de que é possível relacionar o texto literário a 

inúmeras e variadas expressões humanas.

A leitura também tinha como finalidade a tomada de consciência das 

alterações e aquisições obtidas com a experiência.  Os alunos poderiam 

escolher o texto que quisessem ler pelo interesse provocado pelo título ou 

pela síntese/comentários dos colegas. Também puderam expressar o que 

acreditavam ter sido alcançado e o que restava a fazer. Foi essencial que 

eles percebessem os novos sentidos proporcionados durante toda a rotina 

e  refletissem  sobre  eles:  o  tema  foi  válido  ou  não?  as  discussões 

facilitaram a compreensão ou não? a diversidade de suportes ajudou a 

enriquecer o tema? os textos complementaram uns aos outros / trouxeram 

10  Os textos podem ser facilmente encontrados nas obras de cada autor ou no Caderno Pedagógico 
“Estudos Literários” elaborado em 2007 como Material Didático sob o mesmo título do presente 
artigo.
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idéias novas? sua participação poderia ter sido melhor? o professor soube 

coordenar  /  motivar  as  tarefas?  Interessante  observar  que  mesmo  os 

alunos  que  não  se  dedicaram  totalmente  a  algumas  atividades 

consideraram o trabalho “muito importante”. 

d) Levantamento e construção de imagens comparativas

A idealização da rotina de trabalho nas oficinas de leitura norteou-se 

pela  apresentação  ao  aluno  de  diferentes  contos  paranaenses  que 

expressassem símbolos e imagens da pluralidade de identidades culturais 

existentes na região e, consequentemente, no Brasil, e que servissem de 

recurso  motivador  para  o  estudo  comparativo  em relação  a  autores  e 

produções nacionais dentro dos grandes temas da literatura brasileira do 

século XX. 

Durante o processo de leitura e debate sobre a produção literária 

paranaense  e  sua  inserção  no  contexto  nacional,  foi  fundamental 

estimular  o  contraponto  entre  texto    realidade  local    realidade 

nacional. Como o projeto inseriu-se no conteúdo programático referente 

ao  3º  ano  do  Ensino  Médio,  o  conteúdo  disciplinar  não  poderia  ser 

esquecido  e  os  dois  foram  constantemente  relacionados:  PROJETO  – 

Pluralidade  Cultural  /  Paraná-Brasil;  LEITURA  –  desenvolvimentos  de 

estratégias  de  compreensão  leitora;  e  LITERATURA  –  os  princípios 

norteadores da produção pré-modernista e modernista (a observação e 

denúncia  da  realidade  brasileira).  Portanto,  entrecruzando  o 

desenvolvimento das oficinas, houve o embasamento de obras e autores 

que  se  inter-relacionavam,  contribuindo  para  afirmar,  refutar  ou 

complementar  o  debate  sobre  a  contribuição  do  Paraná  à  pluralidade 

cultural  brasileira  e  a  motivação  do  aluno  ao  identificar-se  parte  do 

processo.

Apesar da leitura de livros continuar não sendo uma das atividades 

mais  atraentes,  devido  à  dedicação  exigida,  pode-se  afirmar  que  o 

interesse e o aproveitamento da leitura foi muito maior que o obtido nos 
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anos  anteriores  em  que  era  pedida  a  apresentação  do  enredo  e  a 

elaboração de um trabalho criativo.

e) Participação em eventos científico-culturais

Além das etapas de discussão e socialização de idéias e sugestões 

que permearam todo o trabalho com a pluralidade cultural paranaense e 

brasileira, algumas atividades merecem destaque:

• Para enriquecer a compreensão e contribuir com a formação crítica do 

aluno, foi organizada uma visita a uma aldeia indígena da região 

(aldeia  guarani  Araçá-i,  em  Piraquara).  Alguns  alunos  da  turma, 

integrantes  do  grêmio  estudantil,  organizaram  uma  arrecadação  de 

agasalhos  e  alimentos  destinados  à  doação.  Foi  feita  uma pesquisa 

sobre a cultura indígena no Brasil e sobre a aldeia a ser visitada. Antes 

de entrar na aldeia o guia também fez algumas considerações quanto 

às diferenças culturais e alertou os estudantes sobre o comportamento 

esperado na visita. Durante cerca de duas horas (período da visita), os 

alunos puderam visitar algumas moradias e a escola, entrevistar a filha 

do pajé sobre o modo de vida na aldeia, conhecer e comprar produtos 

artesanais,  brincar  com  as  crianças  e  passear  pela  região.  Como 

resultado,  alguns  alunos  decidiram tematizar  seus  trabalhos  para  a 

Semana  Cultural  de  forma  diferenciada:  uns  optaram  pelo  aspecto 

cultural e outros, os problemas enfrentados pelos povos indígenas no 

Brasil atual.

• Sugestão  de  confraternização  numa  Feira  de  Sabores.  Um  grupo 

interessado em trabalhar as comidas e bebidas brasileiras foi orientado 

a  incentivar  a  turma  toda  a  participar  de  um  ‘café  brasileiro’  com 

exposições  culturais  sobre  pratos  típicos  do  estado  e  do  país  e 

subseqüente  degustação.  Apesar  da  impossibilidade  de  apresentar 

alguns pratos mais  elaborados,  a participação foi  total e muito bem 

organizada.
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• A  Semana Cultural em si, que reuniu todo o colégio no período da 

manhã na pesquisa, organização e apresentação de inúmeros trabalhos 

de exposição oral ou apresentações artísticas sobre os mais diferentes 

aspectos  da  cultura  brasileira  e  paranaense.  Apesar  de  um  outro 

contratempo, a avaliação geral dos professores e equipe pedagógica foi 

de que o tema foi um sucesso devido à abrangência e riqueza.

4. Considerações finais

O trabalho de pesquisa-produção-aplicação-avaliação de atividades 

de leitura e debate sobre a produção literária paranaense e sua inserção 

no  contexto  nacional  foi  uma  oportunidade  diferenciada  para  adquirir 

referencial  teórico-metodológico  necessário  à  construção  de  tarefas 

apropriadas a esse contexto, bem como para refletir criticamente acerca 

da própria prática no momento da análise da aplicação do material. Além 

disso, o contraponto entre texto    realidade local    realidade nacional 

permitiu  uma  nova,  divertida,  estimulante  e,  algumas  vezes,  polêmica 

discussão  sobre  a  literatura  e  o  cidadão  paranaense  se  inserem  no 

contexto nacional.

Com  o  término  da  aplicação,  também  foi  possível  verificar  a 

importância  e  a  possibilidade  de  trabalhos  que  contextualizassem  a 

produção  literária  nacional  partindo  das  produções  regionais.  As 

atividades  conseguiram  diminuir  consideravelmente  a  distância  entre 

autor-obra-período  principalmente  quando  o  texto  trazia  informações 

sobre  lugares  ou  realidades  acessíveis  aos  alunos.  A  partir  dessa 

identificação  inicial,  o  estímulo  ao  debate  comparativo  entre  texto    

realidade  local    realidade nacional  –  desafiado  pelo  professor  e  pela 

participação  dos  colegas  –  contribuiu  para  o  enriquecimento  do 

conhecimento e do autoconhecimento. Em tão pouco tempo, pôde-se, ao 

menos, tentar conscientizá-los da importância da leitura e do trabalho de 

compreensão sob uma perspectiva de múltiplos olhares e com objetivos 

definidos.  Isso  assegurou  ao  aluno  a  chance  de  poder  participar  do 

processo, construir ou melhorar seu conhecimento e possivelmente ajudá-

23



lo a tornar-se mais  crítico,  participativo e transformador,  consciente de 

sua importância, como indivíduo, paranaense e brasileiro. Nesse sentido, 

também tiveram importância fundamental as atividades de valorização da 

identidade individual e de auto-estima. A partir delas, o relacionamento 

professor-aluno, aluno-aluno tornou-se mais leve e respeitoso. É possível 

afirmar ainda, menos preconceituoso.

Acredita-se  que  o  projeto  contribuiu  para  a  fruição  literária  ao 

considerar  a  natureza  educativa  da  literatura  local.  A  valorização  de 

autores e textos regionais não-canônicos capazes de apresentar valores, 

crenças, idéias e pontos de vista de autores do estado do Paraná motivou 

–  mais  facilmente  que  em  experiências  anteriores  –  as  discussões, 

trabalhos  e  novas  leituras  aumentando  em  número  e  profundidade  a 

compreensão dos temas enfocados.

Consequentemente,  muito dos  resultados  favoráveis  obtidos  pode 

ser atribuído à melhoria da compreensão leitora. Se o objetivo maior era a 

formação  de  um  leitor  eficaz  através  de  toda  a  reflexão  que  o 

estranhamento despertado pelo texto literário pudesse motivar e auxiliar 

o aluno no desenvolvimento de estratégias de leitura que poderiam ajudá-

lo  a  tornar-se  um  leitor  pleno,  acredita-se  que  as  atividades  tenham 

conseguido esse intento, pois conseguiram manter e elevar o índice de 

participação nas apresentações extrapoladoras dos conteúdos suscitados 

pelas leituras.

Tarefa  nem sempre  descomplicada,  porém,  foi  a  de  coordenar  o 

trabalho  entre  projeto  e  desenvolvimento  de  outros  conteúdos 

programáticos  referentes  ao  3º  ano  do  Ensino  Médio.  O  conteúdo 

disciplinar  não  poderia  ser  esquecido  e  todos  foram  constantemente 

relacionados:  PROJETO –  Pluralidade  Cultural  /  Paraná-Brasil;  LEITURA – 

desenvolvimentos de estratégias de compreensão leitora; e LITERATURA – 

os  princípios  norteadores  da  produção  pré-modernista  e  modernista  (a 

observação e denúncia da realidade brasileira). O curto espaço de tempo 

para a implementação nas escolas, no entanto, não permitiu que alguns 

temas  fossem melhor  discutidos  e  mais  aprofundados.  Também foram 
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necessárias algumas reuniões extra-classe para um embasamento mais 

profícuo nas atividades de extrapolação, pois o tempo em sala mostrou-se 

insuficiente  para  o  desenvolvimento  de  todas  atividades. 

Conseqüentemente,  alunos  que  trabalhavam  não  tiveram  total 

participação. Muitas vezes, apesar de acreditar-se que a literatura é capaz 

de  contribuir  ao  autoconhecimento  e  por  sua  natureza  ficcional, 

enriquecer  a  imaginação,  foi  imprescindível  que  as  atividades 

envolvessem  permanente  diálogo  entre  professor  e  alunos  para 

oportunizar eficazmente um espaço com liberdade para pensar, em que 

este refletisse sobre si e seu meio, e sobre o que pudesse querer para sua 

vida. Não foi,  de forma alguma, fácil  tentar retirá-lo  da escravidão dos 

estereótipos  e  da  passividade  própria  de  uma sociedade consumista  e 

dominadora.

Agravantes desse contexto estão ainda outros desafios: a constante 

pesquisa acadêmica nessa área; o envolvimento ativo de professores de 

outras séries que garantam continuidade e aprofundamento ao processo; 

a  definição  de  objetivos  no  Projeto  Político  e  Pedagógico  das  escolas 

paranaenses que privilegiem a literatura de autores regionais; e melhoria 

do acervo quanto à produções desses autores. 

Acredita-se,  portanto que,  apesar das dificuldades mencionadas e 

embasados  nos  pontos  positivos  alcançados,  se  a  escola  trouxer  a 

literatura  para  mais  perto  da  realidade  escolar  é  possível  garantir  a 

relevância da arte e do autoconhecimento para o aluno como princípio 

motivador  para que ele  se torne  um efetivo  leitor,  pois  uma atividade 

positiva e prazerosa pode sim tornar-se habitual. Então, o professor tem 

nesse trabalho uma sugestão de como amenizar as dificuldades de leitura 

dos alunos e sua resistência aos textos literários  da literatura nacional 

através do uso de textos literários regionais.
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