
 

 

Anais do Conic-Semesp. Volume 1, 2013 - Faculdade Anhanguera de Campinas - Unidade 3. ISSN 2357-8904 

TÍTULO: LITERATURAS DE LÍNGUA PORTUGUESA NA ESCOLA: CONSTRUINDO DIÁLOGOSTÍTULO: 

CATEGORIA: EM ANDAMENTOCATEGORIA: 

ÁREA: CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAISÁREA: 

SUBÁREA: LETRASSUBÁREA: 

INSTITUIÇÃO: UNIVERSIDADE DE SÃO PAULOINSTITUIÇÃO: 

AUTOR(ES): DAYSE OLIVEIRA BARBOSAAUTOR(ES): 

ORIENTADOR(ES): ROSÂNGELA SARTESCHIORIENTADOR(ES): 



LITERATURAS DE LÍNGUA PORTUGUESA NA ESCOLA: CONSTRUINDO 

DIÁLOGOS 

 

RESUMO: 

Esta pesquisa visa à elaboração de sequências didáticas bimestrais que 

focalizam o estudo comparativo de poemas e narrativas curtas da literatura brasileira 

em diálogo com as literaturas africanas de língua portuguesa, em especial, as 

literaturas angolana, moçambicana e cabo-verdiana. Essas sequências didáticas são 

direcionadas ao primeiro ano do ensino médio da rede estadual de São Paulo.  

INTRODUÇÃO: 

Tendo em vista atender à Lei Federal 11645/08, que determina a 

obrigatoriedade do ensino de História e Cultura africanas no ensino básico brasileiro, 

esta pesquisa visa à elaboração de sequências didáticas bimestrais que contemplam 

o estudo comparativo entre literatura brasileira, afro-brasileira e literaturas africanas 

de língua portuguesa, a fim de propiciar aos estudantes do primeiro ano do ensino 

médio da rede estadual de São Paulo a oportunidade de lerem e interpretarem 

textos de diferentes estilos literários e contextos, refletindo sobre as relações 

dialógicas existentes entre literatura e sociedade.  

OBJETIVOS: 

OBJETIVO GERAL: 

Elaborar sequências didáticas bimestrais, direcionadas ao primeiro ano do 

ensino médio da rede estadual de São Paulo, que trabalhem leitura e interpretação 

de poemas e narrativas curtas no âmbito da literatura brasileira em comparação com 

as literaturas angolana, moçambicana e cabo-verdiana.  

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

- Propor a inserção dos estudos comparatistas na educação básica da rede pública 

paulista;  

- Possibilitar aos estudantes o contato com textos literários de países africanos de 

língua oficial portuguesa e textos da literatura afro-brasileira; 



- Evidenciar as relações intertextuais existentes entre a literatura brasileira e as 

literaturas angolana, moçambicana e cabo-verdiana. 

- Repensar as relações etnicorraciais no âmbito da escola. 

 

METODOLOGIA: 

A cada bimestre letivo é elaborada uma sequência didática, focalizando o 

estudo comparativo de um par de textos literários.  

Esse estudo comparativo evidencia as relações entre literatura e vida social, a 

partir da abordagem tanto de similaridades quanto de singularidades existentes 

entre as literaturas do Brasil, Angola, Moçambique e Cabo Verde. 

Cada sequência didática conta com, no mínimo, dez aulas. Considerando que 

a carga horária semanal de Língua Portuguesa no ensino médio da rede pública 

estadual paulista são quatro aulas no período noturno e cinco aulas no período 

diurno, as atividades propostas nas sequências didáticas elaboradas nesta pesquisa 

ocupam entre duas e duas semanas e meia de aulas a cada bimestre, tempo 

considerado satisfatório para realização de um estudo comparativo entre literaturas 

de Língua Portuguesa.   

 

DESENVOLVIMENTO: 

Primeiramente, foram realizadas leituras teóricas que embasaram a seleção 

dos textos ficcionais utilizados para composição das sequências didáticas 

bimestrais, aplicáveis ao primeiro ano do ensino médio. 

Posteriormente, foram selecionados os textos literários, a partir dos quais se 

estrutura a sequência didática de cada bimestre.  

Para adequar-se ao currículo escolar empregado na rede pública do estado 

de São Paulo, optou-se pelo estudo comparativo de poemas nos dois primeiros 

bimestres, o estudo comparativo de contos no terceiro bimestre e o estudo 

comparativo entre uma crônica e um conto no último bimestre do ano letivo. 

Os textos selecionados para esses estudos foram os seguintes: 

Primeiro bimestre: Criar, de Agostinho Neto (angolano) e Vento-forte poesia, 

de Lepê Correia (brasileiro). 

Segundo bimestre: Flagelados do vento leste, de Ovídio Martins (cabo-

verdiano) e Cemitério pernambucano – São Lourenço da Mata, de João Cabral de 

Melo Neto (brasileiro). 



Terceiro bimestre: Carreto, de Cuti (brasileiro) e Frio, de João Antônio 

(brasileiro). 

Quarto bimestre: Natal, crônica de Dina Salústio (cabo-verdiana) e Natal, 

conto de José Craveirinha (moçambicano). 

Foi realizado um estudo analítico prévio dos textos literários selecionados e 

encontra-se em andamento a elaboração das sequências didáticas, que são o cerne 

desta pesquisa.  

Por último, será redigido um texto teórico-reflexivo, que fundamentará o 

trabalho final, a partir das leituras teóricas realizadas no decorrer desta pesquisa.  

 

RESULTADOS PRELIMINARES: 

Foi realizado um estudo aprofundado dos textos em prosa selecionados para 

a composição das sequências didáticas dos terceiro e quarto bimestres. Em 

seguida, foram elaboradas as sequências didáticas referentes aos bimestres 

mencionados, tomando por base atividades possíveis de serem aplicadas ao 

primeiro ano do ensino médio, em turmas com aproximadamente quarenta alunos. 

 No momento, está sendo realizado um estudo minucioso dos textos poéticos 

selecionados para proceder à elaboração das sequências didáticas dos dois 

primeiros bimestres letivos. 
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