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RESUMO

O  presente  artigo  é  o  resultado  de  reflexões  sobre  textos  literários 
contemporâneos, mais especificamente os contos brasileiros,  e faz parte do 
processo de avaliação do Programa de Desenvolvimento Educacional - PDE, da 
Secretaria de Estado da Educação do Paraná, cuja concepção é integrar as 
escolas  às  Instituições  de  Ensino  Superior  (IES)  a  partir  da  inserção  do 
professor da Educação Básica nas atividades de formação desenvolvidas nas 
IES, bem como dos professores das IES que intervêm na escola por meio deste 
professor.    Nosso  intuito  neste  texto  é  o  de  registrar  a  experiência  que 
obtivemos  nessa  formação continuada  acerca  do  processo  de  formação de 
leitores e de interpretação de textos, em especial os literários, e a proposta de 
intervenção  na  escola.  Além  disso,  discutimos,  a  partir  dos  fundamentos 
teóricos sobre contos e dos estudos contemporâneos de literatura e cultura 
propostos por Simon (1999),  Bauman (1998),  Cortázar (2006),  entre outros, 
dois contos da literatura contemporânea brasileira: “Fim dos meus natais de 
macarronadas”, de Geni Guimarães (2001) e “Circo”, de Luiz Vilela (2005).
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ABSTRACT

The present article results from reflexions about contemporary literary texts, 
especially brazilian short stories, and it is a part of the avaliation process in the 
Programa de Desenvolvimento Educacional – PDE, of the Secretaria de Estado 
da Educação do Paraná. This program pretends to include the Basic Education 
teachers  in  the activities of  formation developed in  the IES (Instituições de 
Ensino  Superior),  also  for  teachers  of  the  IES  that  interacts  in  the  school, 
through  these  professionals.  Our  intention  in  this  text  is  to  registrate  the 
experiences  learned  during  this  continued  formation  about  the  reader’s 
formation  process  and text  comprehension,  specially  the  literaries,  and the 
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intervention proposal in the school. Also, we debated according to the theorics 
fundaments  of  the literary  and culture  contemporaries  studies  proposed by 
Simon (1999), Bauman (1998), Cortázar (2006), among others, two Brazilian 
contemporary literary short stories: “Fim dos meus natais de macarronadas”, 
by Geni Guimarães (2001) and “Circo”, by Luiz Vilela (2005).
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INTRODUÇÃO

Com o objetivo de melhoria na qualidade da educação oferecida 

às crianças, jovens e adultos das escolas públicas paranaenses, bem como o 

de oportunizar aos professores da rede pública estadual do Paraná progressões 

na carreira e tempo livre para estudos, foi idealizado durante a elaboração do 

Plano de Carreira do Magistério (Lei Complementar 103, de 15 de março de 

2004) o PDE - Programa de Desenvolvimento Educacional – em conjunto com a 

SEED e o sindicato dos profissionais da educação.

Trata-se de uma nova concepção de formação continuada que 

conta com a articulação entre o Ensino Superior e a Educação Básica e volta-se 

para o aprofundamento de conteúdos teórico-metodológicos e de fundamentos 

pedagógicos  que  proporcionam  aos  professores  envolvidos  no  processo 

redimensionar a sua prática em sala de aula e, por conseqüência, atingir o 

nível de qualidade desejado para a educação pública do Paraná.

É  um  programa  de  formação  continuada  que  possui 

características  diferenciadas dos cursos  de capacitação e de pós-graduação 

tradicionais,  pois  atinge  não  apenas  os  1200  professores  previamente 

selecionados para dele participarem – os professores PDE, que têm dispensa 

remunerada de toda a sua carga horária efetiva durante o primeiro ano do 

Programa e de 25% no segundo –, mas também os demais professores da Rede 

através  dos  Grupos  de  Trabalho  em  Rede  –  GTR,  formados  por  até  37 

professores em cada grupo e dirigidos pelos professores PDE. Essa atividade – 

o  GTR  –  é  realizada  de  forma  virtual  e  configura-se  como  estratégia 

fundamental  para  a  socialização  do  conhecimento,  já  que por  meio  dela  o 

professor PDE exerce o seu papel de mediador, compartilha conhecimentos, 



aprofunda a base teórica para o objeto de estudo de sua área e discute com os 

professores  da  rede  pública  estadual,  de  forma articulada  com o  Professor 

Orientador.

Em 2007, o programa se concretizou e a primeira turma, da qual 

fizemos  parte,  foi  composta  pelos  1200  professores  do  Quadro  Próprio  do 

Magistério  paranaense,  que  asseguraram  vaga  mediante  a  um  concurso 

público,  e  200 professores  das  Instituições  de  Ensino Superior  –  UEL,  UEM, 

UEPG,  UNIOESTE,  UNICENTRO,  UTFPR  -  Curitiba  e  UFPR,  vinculadas  ao 

Programa.

Zilberman e Silva afirmam que

[...] o professor está distanciado do volume de conhecimento a 
respeito das concepções diferenciadas da leitura, dependendo de 
um lado,  da  formação obtida –  que é antes metodológica  que 
teórica – e, de outro, das vivências acumuladas.

Por esta razão, seguidamente ele desiste em definitivo da teoria e 
hipervaloriza  a  experiência,  afastando-se  cada  vez  mais  dos 
fundamentos  que  lhe  ajudariam  a  entender  e  provavelmente 
alterar sua prática. (2005, p.16)

Para romper com essa idéia de afastamento dos professores da 

educação básica das bases teóricas que fundamentam a prática do ensino, 

com  esse  novo  modelo  de  formação  continuada  proposto,  tivemos  a 

oportunidade de retornar às atividades acadêmicas, com uma acentuada carga 

horária  de  formação  em  nossa  área  específica  –  Letras,  na  Universidade 

Estadual de Londrina, e, no decorrer de todo o ano participamos de seminários 

realizados tanto pela Universidade quanto pela SEED, palestras, encontros de 

orientação e de área e cursos. Além disso, a dinâmica permanente de estudos 

orientados e leituras para embasamento acerca das teorias que embasam o 

trabalho com a língua em seus três eixos – oralidade, leitura e escrita – e as 

literaturas  contemporânea  e  afro-brasileira  levaram-nos  à  discussão  e  à 

construção  coletiva  e  individual  do  conhecimento  e  à  mudança  em  nossa 

prática docente.

Nosso primeiro contato com a Universidade Estadual de Londrina 



deu-se a  partir  da definição de um professor  orientador,  em nosso caso,  o 

Professor  Luiz  Carlos Santos  Simon –  Doutor  em Literatura comparada pela 

Universidade Federal do Rio de Janeiro, que inicialmente nos recomendou a 

leitura e a coleta de contos e crônicas de autores brasileiros contemporâneos e 

o  agrupamento  desses  textos  por  temáticas.  Fez,  ainda,  a  indicação  de 

referências bibliográficas sobre teoria, história e crítica de contos e crônicas 

que sustentariam teoricamente o nosso trabalho.

Durante os cursos e encontros ofertados pelo Departamento de 

Letras  Vernáculas  e  Clássicas  da  UEL,  muito  discutimos  sobre  o  objeto  de 

ensino das aulas de língua portuguesa – o texto, e o objetivo desse ensino, que 

é  tornar  nosso estudante  produtor  e  leitor  competente  de  textos  dos  mais 

variados gêneros privilegiados pela sociedade contemporânea e usados nas 

diferentes situações de interlocução dentro e fora da escola.

Observamos  que  grande  parcela  dos  professores  de  língua 

portuguesa da região de Londrina tem como maior preocupação o ensino da 

leitura, visto que muitas das propostas de intervenção dos professores PDE nas 

escolas giraram em torno desse eixo do ensino. Dessa forma, evidencia-se a 

nossa concordância com a pesquisadora Magda Becker Soares, quando afirma 

que 

Em nossa cultura grafocêntrica, o acesso à leitura é considerado 
como intrinsecamente bom. Atribui-se à leitura um valor positivo 
absoluto: ela traria benefícios óbvios e indiscutíveis ao indivíduo e 
à  sociedade  –  forma  de  lazer  e  de  prazer,  de  aquisição  de 
conhecimentos e de enriquecimento cultural,  de ampliação das 
condições  de  convívio  social  e  de  interação  (In:  ZILBERMAN; 
SILVA, 2005, p. 19).

e o nosso desejo de tornar a leitura para os nossos estudantes não só uma 

forma  de  lazer  ou  prazer,  mas  uma  maneira  de  adquirir  conhecimentos, 

ampliar  sua  cultura  e  oportunizar-lhes  condições  de  se  tornarem  leitores 

competentes, pessoas capazes de participarem ativamente da sociedade tendo 

uma mudança de atitude após as leituras realizadas. Mas como formar leitores 

competentes?



DIÁLOGO SOBRE A FORMAÇÃO DE LEITORES 

Para  que  haja  uma  leitura  eficiente  é  necessário  haver 

conhecimentos  adquiridos  antes  dela  e  toda  vez  que  a  realizarmos  esses 

conhecimentos  prévios  (conhecimento  lingüístico,  conhecimento  textual  e 

conhecimento de mundo) devem ser acionados para compreendermos melhor 

o texto. 

Esses conhecimentos possibilitam inferências feitas a partir das 

marcas formais do texto e levam à compreensão total do mesmo. Conforme as 

reflexões  de  Ângela  Kleiman,  apenas  decodificar  sinais  não  constitui  uma 

leitura,

[...]  pois leitura implica uma atividade de procura por parte do 
leitor, no seu passado, de lembranças e conhecimentos, daqueles 
que são relevantes para a compreensão de um texto que fornece 
pistas e sugere caminhos, mas que certamente não explicita tudo 
o que seria possível explicitar. (KLEIMAN, 2000, p. 27)

Dessa forma, para que ocorra uma leitura competente, ou seja, 

uma  real  compreensão  do  texto  é  necessário  haver  um  jogo  entre 

conhecimento lingüístico, textual e de mundo do leitor e aquilo que está no 

texto.  Aí  a  importância  de,  na  escola,  se  trabalhar  a  leitura  a  partir  de 

atividades de reflexão, discussão, comparação de textos e maneiras de tratar o 

mesmo tema, reconhecimento da intencionalidade do texto,  dramatização e 

até mesmo, discordando de Kleiman (2000, p. 30), de “[...] resumos, análise 

sintática, e outras tarefas do ensino da língua”,  pois  resumo pode ser uma 

atividade  reveladora  de  que  o  leitor  depreendeu  do  texto  seu  tema  e 

subtemas. E mais, por que não lermos com nossas classes um texto com o 

objetivo de, em seguida, trabalharmos análise sintática ou lingüística? Já que o 

texto deve ser o nosso objeto de ensino, é para ele que devemos voltar todas 

as atividades a que nos propusermos realizar em sala de aula, sejam de leitura, 

escrita,  oralidade  ou  análise  lingüística.  O  que  precisamos  fazer  é  sempre 



deixar claros os nossos objetivos, e nesse ponto concordamos com Kleiman 

(2000), pois se o estudante souber quais são os objetivos da leitura proposta, 

poderá  ele  próprio,  ou  com a  ajuda  do  professor,  construir  estratégias  de 

leitura que o levem a alcançar a sua proficiência como leitor.

Como afirma a autora,  o fato de existirem objetivos de leitura 

leva o leitor a perceber com mais facilidade o tema central e os subtemas do 

texto, ou seja, a interpretar o texto, além de ser mais fácil lembrar informações 

as quais são buscadas durante a leitura.  

E muitos podem ser os objetivos de leitura. Conforme Solé, “[...] 

haverá tantos objetivos como leitores em diferentes situações e momentos” 

(1998, p. 93). A pesquisadora cita alguns que, em sua opinião, deveriam ser 

trabalhados em sala de aula, como ler para obter uma informação precisa, ler 

para seguir instruções, ler para obter uma informação de caráter geral, ler para 

aprender, ler para revisar um escrito próprio, ler por prazer, ler para comunicar 

um texto a um auditório, ler para praticar a leitura em voz alta, ler para se 

verificar o que aprendeu.

Quando  o  leitor  tem  objetivos  para  suas  leituras  e  consegue 

construir  estratégias para essas atividades, então pode ser considerado um 

leitor  competente.  Leitor  competente é aquele  que procura o que quer ler, 

utiliza estratégias, realiza operações, consegue perceber os sentidos do texto, 

segue procedimentos em suas leituras, ciente de que eles são necessários para 

a  compreensão  do  texto  e,  além  disso,  tem  uma  ação  consciente  após  a 

leitura.

Sabemos que é via linguagem que nos constituímos enquanto 

sujeitos no mundo. É a linguagem que, com o trabalho, caracteriza a nossa 

humanidade,  diferencia-nos  dos  animais  e  nos  possibilita  interagir,  trocar 

experiências, compreender a realidade em que estamos inseridos e o nosso 

papel  como  participantes  da  sociedade.  É  por  meio  dela  que  nós,  seres 

humanos, conseguimos expressar-nos, defender nossas idéias, enfim, interagir 

com o outro.

Por  esses  motivos,  cabe  à  escola,  e  principalmente  a  nós, 

professores de Língua, através da concepção dialógica, social e interacionista 



da linguagem, delineada a partir de Bakhtin, proporcionar o maior número de 

situações  em que o  aprendiz  a  utilize  significativamente,  garantindo-lhe  os 

conhecimentos  necessários  para  que  possa  participar  plenamente  da 

sociedade. É por meio do uso eficaz da linguagem que a pessoa poderá exercer 

sua cidadania, e uma das formas que temos de auxiliar o estudante a tornar-se 

essa pessoa com plena participação na sociedade é realizar um trabalho eficaz 

com a leitura. 

Como já  dissemos,  as  pessoas podem ser  levadas a ler  pelos 

mais variados objetivos: busca de informações, necessidade de aprender algo, 

desejo de conhecer o pensamento do outro, os bens culturais guardados pela 

escrita e outros mundos, evasão, entretenimento. Contudo, qualquer que seja o 

motivo, para que se alcance o objetivo desejado é importante que a leitura seja 

a mais eficiente possível, pois, como afirma Marcuschi “já que o texto não tem 

inscrito  em  si  todos  os  sentidos  objetivamente,  o  leitor  deve  ser  ativo, 

produtivo e criativo em sua ação individual de ler” (2005, p. 45).

A partir da capacidade de ler criticamente, isto é, de desvelar os 

sentidos do texto e posicionar-se de forma crítica diante desses sentidos, é que 

o  indivíduo  terá  condições  de  interferir  no  meio  em que  está  inserido.  De 

acordo com esse pensamento, afirmam Romão e Pacífico que “Quando a leitura 

produz sentido para o homem, ele pode exercer a capacidade exclusivamente 

humana – sua criatividade – e, assim, por meio de construção de sentidos, é 

capaz de transformar a realidade” (2006, p. 34). 

Então, formar leitores competentes deve ser um dos objetivos do 

ensino de língua portuguesa e, para isso, faz-se “necessário que todo programa 

de leitura permita ao aluno entrar em contato com um universo textual amplo 

e diversificado” (KLEIMAN, 1993, p. 51) e as atividades de leitura em sala de 

aula devem ser realizadas de forma prazerosa e que o leitor consiga retirar do 

texto tudo o que este possa lhe fornecer, produzindo, desta forma, os sentidos 

do  texto  para,  depois  da  leitura,  exercer  a  crítica  e  tomar  uma  atitude 

produtiva. Neste sentido, vale a pena citar Lívia Suassuna:

Se  o  aluno  lê  sem  prazer,  sem  exercício  da  crítica,  sem 
imaginação: se ele lê e não faz disso uma descoberta ou um ato 
de conhecimento: se ele só reproduz, nos exercícios,  a palavra 
lida  do  outro,  não  há  nisso  nada  que  lhe  possibilite  uma 



intervenção sobre aquilo que historicamente está posto (2002, p. 
52).

Foi  a  partir  de  todos  os  estudos  que  realizamos  e  de  nossa 

preocupação  no  que  diz  respeito  à  formação  de  leitores  competentes  e  à 

promoção do gosto pela leitura de contos que elaboramos nossa proposta de 

intervenção na escola com o tema “Leitura de contos de escritores brasileiros 

contemporâneos”.

A RESPEITO DAS AÇÕES PROPOSTAS

De acordo com as Diretrizes Curriculares de Língua Portuguesa 

para os anos finais do Ensino Fundamental e Ensino Médio (PARANÁ, 2006), a 

leitura de textos literários não deve se prestar exclusivamente a uma prática 

utilitarista de leitura didatizada. A literatura é um excelente meio de contato 

com a pluralidade de significações que a língua assume em seu máximo grau 

de efeito estético.  Nesse sentido,  nossa proposta de intervenção na escola, 

realizada no primeiro semestre letivo de 2008, contemplou a leitura de textos 

literários, especialmente de contos de escritores brasileiros contemporâneos, já 

que as escolas receberam um acervo considerável tanto em qualidade quanto 

em quantidade.  Houve  o  envolvimento  direto  de  cerca  de  120  alunos  das 

oitavas séries dos três estabelecimentos estaduais de ensino do município de 

Itambaracá: Colégio Estadual “Marcílio Dias” – Ensino Fundamental, Médio e 

Normal,  Escola  Estadual  “Mirazinha  Braga”  –  Ensino  Fundamental  e  Escola 

Estadual do Bairro “Raul Marinho” – Ensino Fundamental, quatro professores de 

língua portuguesa, professores das demais áreas da grade curricular, equipe 

pedagógica e direção dos estabelecimentos de ensino envolvidos.

Nosso objetivo com essa proposta de trabalho nas escolas foi, 

além de promover  em alunos  e  professores  o  gosto  pela  leitura  de  textos 

literários,  auxiliar  na formação do leitor  competente e compartilhar  com os 

professores de língua portuguesa das últimas séries do Ensino Fundamental, no 

município  de  Itambaracá,  alguns  conteúdos  e  metodologias  sobre  leitura, 



contos, crônicas e interpretação de textos estudados durante os cursos dos 

quais participamos na Universidade Estadual de Londrina e sugeridos por nosso 

orientador Professor Doutor Luiz Carlos Santos Simon.

Por isso, propusemos realizar esse trabalho de leitura de contos a 

partir  de  uma perspectiva  rizomática,  de  acordo  com as  considerações  de 

Deleuze e Guattari presentes em Mil Platôs (1995). Tal perspectiva recebe sua 

designação a partir da analogia com o rizoma, espécie de raiz subterrânea que 

se  prolonga  horizontalmente.  Podemos  tomar  como  ilustração,  o  gengibre. 

Segundo  esses  autores,  o  rizoma  rejeita  a  idéia  de  árvore,  que  com  sua 

verticalidade, constitui  metáfora da autoridade inquestionável.  O rizoma, ao 

contrário, propõe a liberdade de pensamento em relação à linha do tempo; um 

planejamento aberto, com multiplicidade de textos, construção de mapas de 

leitura de acordo com o assunto trabalhado e a possibilidade de caminhar para 

outros  textos,  criando  relações  dos  mesmos  com  o  contexto  presente  da 

leitura, pois,

Num livro, como em qualquer coisa, há linhas de articulação ou 
segmentaridade, estratos, territorialidade, mas também linhas de 
fuga,  movimentos  de  desterritorialização  e  desestratificação. 
(DELEUZE; GUATTARI, 1995, p. 11)

Para a realização deste trabalho na sala de aula, a perspectiva 

rizomática serviu como base para a seleção de textos para as áreas com as 

quais  trabalhamos:  Literatura,  Artes  e  História,  incluindo  textos  didáticos, 

jornalísticos, informativos, normativos, poemas, músicas, telas. Ainda, auxiliou 

no desenvolvimento das diversas atividades, já que

[...] qualquer ponto de um rizoma pode ser conectado a qualquer 
outro e deve sê-lo. É muito diferente da árvore ou da raiz que 
fixam um ponto,  uma ordem.  (...)  Um rizoma não  cessaria  de 
conectar cadeias semióticas, organizações de poder, ocorrências 
que remetem às artes,  às ciências, às lutas sociais.  (DELEUZE; 
GUATTARI, 1995, pp. 15,6)

Os  critérios  que  utilizamos  na  implementação  da  proposta  na 

escola não foram a linearidade da historiografia nem a adaptabilidade do texto 

à  linguagem dos  estudantes,  visto  que  isso  subestimaria  suas  capacidades 



cognitivas. Não levamos em conta a facilidade do texto, mas a ampliação das 

relações  de  leitura  que  os  alunos  fariam  conforme  a  metáfora  do  rizoma. 

Assim, estimulamos associações e estabelecemos conexões a partir dos textos 

apresentados.

Dentre as atividades que realizamos tivemos como as principais: 

leitura  extraclasse;  piquenique  literário;  aplicação,  nas  oitavas  séries  do 

município, do Folhas – material didático utilizado como apoio para o trabalho 

em  sala  de  aula  e  produzido  por  nós  como  parte  integrante  do  processo 

avaliativo do Programa de Desenvolvimento Educacional; orientações teóricas 

e práticas aos professores envolvidos no processo; manhã literária e discussão 

avaliativa entre os professores de língua portuguesa sobre os resultados dessa 

proposta de implementação .

Tal proposta mostrou-se viável porque apresentou como objeto 

de estudo a leitura, que é um tema que gera discussão em nosso meio e um 

dos eixos que devem ser trabalhados pela disciplina de Língua Portuguesa. 

Além disso, os recursos utilizados estavam disponíveis nas escolas, visto que 

todas as escolas paranaenses foram contempladas pelo programa de leitura 

Venha Ler,  da Secretaria de Estado da Educação – SEED e pelo programa 

Literatura em minha casa do Ministério da Educação – MEC.

A  metodologia  utilizada  destinou-se  a minimizar  os  problemas 

relacionados  à  leitura  e  interpretação  de  textos  nas  escolas  do  município. 

Inicialmente,  desenvolvemos  atividades  de  incentivo  à  leitura  de  textos 

literários dos gêneros propostos. Essas atividades foram realizadas em forma 

de  leitura  extraclasse de  contos/crônicas  pelos  professores  e  alunos  das 

oitavas séries do município, quando solicitamos posteriormente aos leitores um 

diário de leitura e a produção de um cartão criativo incentivando outra pessoa 

a ler determinado conto/crônica escolhido; de leitura em sala de aula, com 

discussão,  interpretação  e  análise  dos  contos  escolhidos  para  serem 

trabalhados com as turmas; tenda da leitura, com livros de contos, crônicas, 

poesias, contos de fadas e literatura de cordel, armada em dois ambientes no 

pátio  do Colégio  “Marcílio  Dias”  (um com tapete  e  almofadas  e  outro  com 

mesas  coloridas  e  cadeiras)  e  visitada  por  toda  a  comunidade  escolar; 

piquenique literário com os alunos das sétimas e oitavas séries, professores 



e equipe pedagógica das escolas envolvidas,  quando os participantes foram 

divididos em grupos para a leitura de textos dos gêneros propostos, reflexões e 

apresentação ilustrativa e dramática do texto lido. 

Em  seguida,  aplicamos  aos  alunos  das  oitavas  séries  do 

município o material didático produzido (Folhas) cujas atividades giraram em 

torno dos três eixos do trabalho com a língua materna:  oralidade, leitura  e 

escrita.

Para  as  questões  relacionadas  à  oralidade,  nesse  material 

didático,  iniciamos  mostrando  aos  alunos  reproduções  de  algumas telas  de 

Cândido Portinari2 que traziam como tema a  infância. A partir da apreciação 

dessas telas e de uma conversa informal e descontraída sobre detalhes nelas 

mostrados,  conduzimos  o  assunto  para  a  abordagem  de  um  fato  ocorrido 

durante a infância dos alunos e que tivesse ficado em suas lembranças. Na 

seqüência,  trabalhamos  com  trechos  do  conto  “Fim  dos  meus  natais  de 

macarronadas”,  da  escritora  Geni  Guimarães  (2001),  da  matéria  “África  de 

todos  nós”,  escrita  por  Paola  Gentile  e  publicada  na  revista  Nova  Escola 

(novembro de 2005) e do artigo “Por uma história e cultura afro-brasileira e 

africana”,  da  professora  Lúcia  Helena  Oliveira  Silva  (2006)  e  promovemos, 

desta vez em grupos de até quatro alunos, uma discussão sobre as opiniões 

veiculadas pelos textos, os valores humanos ali revelados, a relação entre as 

personalidades  das  personagens  citadas  e  a  finalidade  e  intenção  desses 

textos.  Após  a  discussão,  cada  grupo  apresentou  aos  demais  as  suas 

considerações, possibilitando, desta forma, um confronto entre as idéias.

 No  desenvolvimento  de  todas  as  atividades  e  leituras, 

instigamos  e  conduzimos  as  turmas  a  exporem  oralmente  suas  idéias  e 

conclusões  a  respeito  dos  temas  abordados  nos  textos,  das  questões 

contemporâneas presentes não só em nossas vidas, mas também nos contos 

de Geni Guimarães e Luiz Vilela e, inclusive, sobre a Lei 10.639/2003. Ao final, 

os alunos escolheram além dos dois contos sugeridos no Folhas um outro de 

Luiz  Vilela  (“Corisco”),  fizeram  a  adaptação  dos  textos  para  o  teatro  e 

apresentaram  as  peças  em  uma  manhã  literária  para  apreciação  da 

2  Encontramos as obras de Cândido Portinari utilizadas para as atividades que sugerimos no 
endereço  <http://www.portinari.org.br/ppsite/homepage/100_anos/material/obras_02.htm> 
(acesso em 13 out.2007)

http://www.portinari.org.br/ppsite/homepage/100_anos/material/obras_02.htm


comunidade escolar.

No trabalho com a leitura, privilegiamos não só os contos, mas 

textos informativos, normativos, não-verbais e poéticos. Todos lidos em sala de 

aula,  discutidos  e  interpretados  de  maneira  que  os  alunos  buscassem nos 

textos  os  sentidos  para  melhor  compreendê-los  e,  assim,  realizarem  uma 

leitura competente.

Na proposta de escrita procuramos deixar claro para os alunos as 

especificidades do gênero ao qual se dedicariam – o conto – e a finalidade dos 

textos por eles produzidos: reuni-los em uma coletânea para fazer parte do 

acervo da biblioteca escolar. Consideramos também as condições de produção 

quando orientamos as classes sobre o que dizerem, para quem, para que e 

como dizerem. Dessa forma, facilitamos a organização dos alunos no momento 

do planejamento da escrita, de sua realização propriamente dita, da atividade 

de revisão para averiguarem se os elementos lingüísticos empregados estavam 

organizados de acordo com o gênero, coerência, recursos coesivos, pontuação, 

concordância, regência e paragrafação. Esse conjunto de ações ajudou a tornar 

a produção escrita mais significativa para eles.

 A aplicação do Folhas foi um trabalho que durou cerca de dois 

meses letivos, por isso, a princípio, receávamos que os alunos se “cansassem” 

do tema. No entanto, como as atividades propostas foram bastante dinâmicas, 

eles  participaram  ativamente  de  todas  e  os  resultados  foram  nitidamente 

observados pelos professores regentes / participantes a partir das produções 

orais e escritas das turmas.

Durante  todo  o  processo  de  intervenção  nas  escolas,  foram 

compartilhadas com os professores de língua portuguesa das escolas estaduais 

do município algumas questões para leitura e embasamento teórico indicadas 

por nosso orientador na IES e alguns conteúdos e estratégias metodológicas 

estudadas nos cursos do Programa de Desenvolvimento Educacional – PDE, no 

formato de reuniões, orientações durante a hora-atividade e também por meio 

de conversas informais.

Para  encerrar  os  trabalhos  com  os  alunos,  realizamos  uma 

manhã literária, no Colégio Estadual “Marcílio Dias”, durante a qual foram 



apresentadas  à  comunidade  escolar  as  produções  escritas,  dramáticas  e 

artísticas dos alunos. 

A avaliação das atividades realizadas deu-se de forma contínua, 

por meio de relatórios tanto por parte do Professor PDE quanto por parte dos 

professores  e  alunos  que  participaram  da  proposta,  de  apresentações  dos 

resultados  obtidos  com  a  aplicação  do  material  didático  produzido,  do 

envolvimento e interesse dos alunos em todas as atividades sugeridas, bem 

como  a  interpretação  dos  textos,  atividades  individuais  e  em  grupos, 

produções  escritas,  discussões,  debates,  adaptação  de  contos  para  teatro, 

dramatização, depoimentos orais, dentre outras.

Ao final  de todo o  processo,  discutimos os  pontos  positivos  e 

negativos,  avaliamos  todas  as  atividades  sugeridas  nessa  proposta, 

apresentamos sugestões no sentido de melhorar os itens que não alcançaram 

os objetivos esperados e registramos, neste artigo, todas as ações realizadas 

para que esse trabalho não caia no esquecimento.

DIÁLOGO NA SALA DE AULA

Quando eu perguntava que cor era o céu, me respondiam o óbvio: 
bonito, grande, azul... Não entendiam que eu queria saber do céu 
de  dentro.  Eu  queria  a  polpa,  que  a  casca  era  visível. 
(GUIMARÃES, 2001, p. 35)

Já  afirmamos  anteriormente  que  é  nosso  compromisso  a 

formação de  leitores  competentes.  Por  isso,  procuramos  desenvolver  nosso 

trabalho de maneira com que fizesse o estudante “degustar a polpa” do texto e 

não apenas “ver a sua casca” e,  a partir  da leitura e da interpretação dos 

contos “Fim dos meus natais de macarronadas” (GUIMARÃES, 2001) e “Circo” 

(VILELA,  2005),  dialogamos  com  a  obra  de  Cândido  Portinari  “Grupo  de 

meninas”,  pintura  a  óleo  sobre  tela,  produzida em  1940.  Mas  por  que 

escolhemos  Luiz  Vilela  e  Geni  Guimarães?  Por  que  a  preferência  por  esse 

gênero literário e não outro? 



Luiz Vilela, escritor brasileiro contemporâneo nascido em 1942 na 

cidade mineira  de Ituiutaba,  Minas Gerais,  onde vive atualmente depois  de 

morar em Belo Horizonte, São Paulo e Estados Unidos, estreou oficialmente 

como ficcionista em 1967, com Tremor da Terra, livro de contos que lhe rendeu 

o Prêmio Nacional de Ficção, de Brasília. Ainda que tenha escrito romances e 

novelas, é no conto que o escritor encontra sua melhor expressão, tornando-se 

uma das referências desse gênero na literatura contemporânea brasileira. As 

décadas de 1960 e 1970 foram para o autor os períodos nos quais escreveu a 

maior parte de sua produção contística. Após um longo tempo afastado das 

histórias  curtas  (23 anos),  em 2002,  lança  A cabeça,  livro  com dez contos 

inéditos que evidenciam a maturidade literária do escritor e o seu refinamento 

na arte de escrever de maneira condensada. É um escritor “[...] seguro na arte 

do essencial. Por isto, dá a impressão de ser um contista nato, extremamente 

talentoso para o gênero” (LUCAS, 1983, p. 146).

Mesmo não sendo a  sua única temática  –  abordou também a 

adolescência, a maturidade e a velhice –, a personagem infantil e a infância 

ocupam  posição  especial  em  suas  produções,  pois  como  afirma  o  crítico 

literário Fábio Lucas,

[...] Há um traço forte de memorialismo nos melhores trabalhos 
de  Luiz  Vilela,  especialmente  as  histórias  curtas  em  que  as 
personagens  são  crianças  ou  adolescentes.  O  autor  cria  um 
sentimento generalizado de frustração entre a generosidade dos 
projetos e as limitações (quando não as perfídias) do mundo real. 
(1983, p. 146)

Percebemos que o destaque dado por Vilela à infância em seus 

trabalhos é algo que o identifica tanto junto à crítica quanto junto aos leitores, 

pois  já  foram  publicados,  pelo  menos,  três  livros  reunindo  contos  dessa 

temática:  O  violino  e  outros  contos,  1989,  Contos  da  infância  e  da 

adolescência,  1996,  e  Boa de garfo  e  outros  contos,  2000.  São textos  que 

revelam  não  só  episódios  extraordinários  ou  impressionantes,  mas  fatos 

marcantes vividos na infância pelo narrador e contados com simplicidade, num 

tom de conversa informal, mas não menos afinada, tanto que provoca forte 



efeito  no  leitor  e  transporta-o  para  os  lugares  e  as  situações  vividas  pela 

criança: a rua, o terreiro da casa, a fazenda, a praça, a vontade de ir ao circo 

ou de ter um cachorrinho, os desejos, as angústias, os medos e o sentimento 

de solidão, como nos contos “Circo”, “Corisco” e “Menino”. Tudo mostrado por 

meio de uma fala autêntica e espontânea que torna singulares as histórias e o 

estilo de Vilela.

Por  acreditarmos  que  o  texto  e  a  temática  de  Luiz  Vilela 

agradariam aos estudantes, foi que elegemos o autor para esse trabalho.

Existem grandes contistas brasileiros contemporâneos os quais 

poderíamos  trabalhar  nessa  proposta.  A  escolha  de  um  conto  de  Geni 

Guimarães ocorreu por se tratar  de um texto no qual  a escritora narra,  de 

forma comovente, uma situação de discriminação racial e social que marcou 

sua infância e conseqüentemente todo o resto de sua vida. Trata-se de um 

texto  que  fica  cravado na  memória  do  leitor  fazendo-nos  entender  que  “a 

literatura,  não  temos  dúvida,  aproxima-se  bem mais  do  real  que  a  própria 

História oficial” (NASCIMENTO, 2006, p. 75).

A  escritora  Geni  Guimarães,  que  atualmente  vive  em  Barra 

Bonita – interior de São Paulo, nasceu na Fazenda Vilas Boas, em São Manuel, 

interior do mesmo estado, no ano de 1947. É autora de poesias, contos e sua 

obra  autobiográfica  A cor  da  ternura,  lançada  em 1992,  recebeu  o  prêmio 

Jabuti e o Prêmio Adolfo Alzen. Negra, mulher e pobre sabe muito bem o que é 

preconceito e revela em suas obras que ainda falta muito para que os afro-

brasileiros - metade da população de nosso país - conquistem a democracia 

racial  e  o  merecido  lugar  na  sociedade.  Nesse  sentido,  nossa  proposta  de 

implementação procurou “a recuperação destas vozes abafadas durante estes 

infindáveis  séculos  de  tentativas  de  anulação  de  identidade  e, 

conseqüentemente,  de  desumanização  daqueles  que  trazem  a  marca  da 

diferença  como  distintivo”  (NASCIMENTO,  2006,  p.  76)  e  privilegia  a  Lei 

10.639/03, que institui normas complementares para as Diretrizes Curriculares 

Nacionais  para a Educação das  Relações Étnico-Raciais  e  para o  Ensino de 

História e Cultura Afro-Brasileira e Africana e a Deliberação 04/06, do Conselho 

Estadual de Educação do Paraná, que institui as normas a serem desenvolvidas 

pelas instituições de ensino públicas e privadas paranaenses.



Já a opção pelo gênero conto justifica-se pelas qualidades que lhe 

são  apontadas:  a  concisão  e  a  brevidade,  já  que  é  estruturado  com  uma 

linguagem densa, com o máximo de economia de palavras. Partindo “da noção 

de limite e, em primeiro lugar, de limite físico” (CORTÁZAR, 2006, p. 151), ou 

seja, do número de páginas, sua dimensão se dá no sentido da profundidade. 

Além de  ser  curto  e  breve,  trata-se  de  uma narrativa  que  se  limita  a  um 

acontecimento  significativo,  sua  composição  é  de  caráter  dinâmico,  a 

construção é livre de adornos e tem “todos os ingredientes do romance, mas 

em  dose  diminuta.  O  foco  narrativo  geralmente  é  único:  centrado  ou  no 

narrador onisciente ou numa personagem” (D’ONÓFRIO, 2001, p. 21). Também 

o escolhemos porque é escrito em uma linguagem acessível a todo leitor e, 

devido a sua extensão, não há necessidade de interromper a leitura, o que 

observamos  como  um  ponto  positivo  na  formação  de  jovens  leitores,  em 

especial, de textos literários.

Desde a década de 1970, o conto,

[...] gênero de tão difícil definição, tão esquivo nos seus múltiplos 
e  antagônicos  aspectos,  e,  em  última  análise,  tão  secreto  e 
voltado para si mesmo, caracol da linguagem, irmão misterioso 
da  poesia  em  outra  dimensão  do  tempo  literário  (CORTÁZAR, 
2006, p. 149),

 é a forma preferida pelos escritores brasileiros contemporâneos e muitos têm 

se destacado com a produção de obras reconhecidamente importantes para 

nossa  literatura.  Trata-se  de  um gênero  enganoso,  pois  qualquer  um pode 

escrever um conto,  mas pouquíssimos conseguem torná-lo verdadeiramente 

grande, fazê-lo com relevância e transcendência. E o que faz um conto ser 

ruim ou eficaz a ponto de cravar na memória do leitor?

Segundo Cortázar,

[...]  O  tempo  e  o  espaço  do  conto  têm  de  estar  como  que 
condensados, submetidos a uma alta pressão espiritual e formal 
[...]. Um conto é ruim quando é escrito sem essa tensão que se 
deve  manifestar  desde  as  primeiras  palavras  ou  desde  as 



primeiras cenas. 

[...] Um conto é significativo quando quebra seus próprios limites 
com a explosão de energia espiritual  que ilumina bruscamente 
algo que vai muito além da pequena e às vezes miserável história 
que conta. (2006, pp. 152,3)

Assim, podemos afirmar que o que diferencia o bom e o mau 

conto são a intensidade e a tensão mostradas a partir do tratamento literário 

que o contista, de maneira intensa, dá ao tema do conto. O bom conto se abre 

do pequeno para o grande, do individual para a essência humana, conduz o 

leitor para além do dito, para a descoberta do sentido daquilo que não está 

escrito nas linhas.

Deste modo, para desenvolvermos melhor o trabalho de leitura e 

interpretação dos textos que propusemos,  embasamo-nos em questões que 

remetem à Semiótica (FIORIN, 2006; BARROS, 2005) e nos apoiamos também 

na teoria que fundamenta os estudos contemporâneos de literatura e cultura 

(BAUMAN, 1998, LUCAS, 1983, SIMON, 1999), visto que os contos selecionados 

são  do  contexto  atual  e  possibilitam fazer  uma  análise  das  questões  pós-

modernas, já que este gênero “constitui um dos que mais se adequaram às 

exigências da era moderna” (LUCAS, 1983, p. 105). 

Tendo o conhecimento de que as atividades de leitura em sala de 

aula devem ser realizadas de forma prazerosa e com questões que levam o 

leitor à compreensão do texto para, depois da leitura, exercer a crítica e tomar 

uma atitude  produtiva,  na  análise  e  interpretação  desses  textos  durante  a 

implementação da proposta tentamos fugir do que normalmente encontramos 

nos livros didáticos, que trazem mais questões de decodificação do texto, da 

“casca”,  do  que  de  interpretação,  da  “polpa”.  Dessa  forma,  levantamos 

questionamentos que levaram a classe a compreender os sentidos dos textos e 

explicamos-lhe como esses sentidos foram produzidos. Para isso, consideramos 

os dois planos dos textos: o da expressão, que é o enunciado, aquilo que está 

escrito explicitamente; e o plano do conteúdo, que é a enunciação, isto é, a 

essência do texto, a idéia, aquilo que está implícito. Porém, a atenção maior 

esteve voltada para o plano do conteúdo.



Partindo do pressuposto de que um texto pode ser caracterizado 

como  um  objeto  de  significação,  organizado  e  estruturado  lexicamente  e 

também  como  um  objeto  de  comunicação  entre  os  sujeitos,  marcado  por 

intencionalidades  e  ideologias,  sugerimos  atividades  de  análise  interna  e 

externa dos textos, examinando-os em relação não só aos mecanismos que os 

estruturam e os tecem, mas aos contextos sócio-históricos que os envolvem e 

lhes atribuem sentido, pois

[...] o texto só existe quando concebido na dualidade que o define 
- objeto de significação e objeto de comunicação – e, dessa forma, 
o estudo do texto com vistas à construção de seu ou de seus 
sentidos  só  pode  ser  entrevisto  como  exame  tanto  dos 
mecanismos internos,  quanto dos fatores contextuais  ou sócio-
históricos de fabricação de sentido. (BARROS, 2005, pp. 7,8).

Na  análise  interna  dos  textos  escolhidos,  foi  relevante  a 

participação do leitor para que os aspectos que os constituem pudessem por 

ele  serem  encontrados  e  apreciados.  Dessa  forma,  observamos  como  as 

figuras  escolhidas  pelos  autores  trazem  em  si  temas  subjacentes.  E  para 

melhor entendermos o que são figuras e temas, buscamos em Platão e Fiorin a 

explicação para esses termos:

Conceituemos esses termos de maneira mais precisa. Figuras são 
palavras  ou expressões  que correspondem a algo existente no 
mundo  natural:  substantivos  concretos,  verbos  que  indicam 
atividades físicas, adjetivos que expressam qualidades físicas. Por 
exemplo,  asno,  feno,  regato,  água,  comer,  beber,  límpidas. 
Quando falamos em mundo natural, não estamos querendo dizer 
apenas o mundo realmente existente, mas também os mundos 
fictícios  criados  pela  imaginação  humana.  Se  imaginarmos  um 
mundo em que as flores sejam de pedra, isso será também uma 
figura. Temas são palavras ou expressões que não correspondem 
a  algo  existente  no  mundo  natural,  mas  a  elementos  que 
organizam,  categorizam,  ordenam  a  realidade  percebida  pelos 
sentidos.  Por  exemplo,  humanidade,  idealizar,  privação,  feliz, 
necessidade. (2002, p. 72).

Nas  obras  em  questão,  as  figuras  resultam em determinados 

efeitos de sentido, ressaltando como o discurso revela-se ideológico e “afasta-



se da idéia de neutralidade ou de imparcialidade do texto” (BARROS, 2005: 

83).   Para  entendermos melhor  como trabalhamos com as  figuras  e  temas 

presentes nos contos selecionados para a leitura em sala de aula, vejamos a 

seguir uma breve exposição sobre eles. 

“Fim dos meus natais de macarronadas” (GUIMARÃES, 2001) traz 

como narradora uma personagem que é a própria escritora (trata-se de um 

conto autobiográfico) que fala de uma data muito especial: o natal. Este era 

um dia distinto para Geni e sua família: não havia troca de presentes; era dia 

de “comer gostoso” (2001, p. 27). Mas um ano, uma senhora rica e um homem 

vestido  de  Papai  Noel  aparecem  na  casa  grande  da  colônia  a  fim  de 

distribuírem brinquedos para as crianças e Geni juntamente com seus irmãos 

mais novos Zezinho e Cema – portadora de necessidades especiais – passam 

por uma situação de discriminação que se torna fato relevante e inesquecível 

em suas vidas.

O conto “Circo” (VILELA, 2005) traz um personagem infantil que, 

ao contrário de Cema e Geni, vive na cidade e é filho único de um comerciante 

aparentemente bem sucedido, mas que passa por uma crise em seu ambiente 

de trabalho. Certo dia chega à cidade um circo e o garoto deseja muito que seu 

pai o leve para assistir ao espetáculo. O pai, inicialmente, dá a impressão de 

que vai levar o menino, mas quando chega do trabalho, discute com a esposa 

porque ela se esquecera de pegar seu terno no tintureiro e vai muito irritado 

para o escritório. O menino vai até o escritório perguntar sobre a ida ao circo e 

é tratado aos gritos e de forma cruel pelo pai.

Sugerimos então uma leitura que revelasse não só o que estava 

sendo contado, mas a forma como o fato foi contado, a forma como o texto se 

realizou.   Assim,  perguntamos  aos  alunos  a  respeito  do  conto  de  Geni 

Guimarães:  Quais  valores  da madame são revelados em relação à  Cema e 

quais palavras do texto comprovam isso?  O que representa o “riso fabricado” 

(2001, p. 30) daquela mulher ao entregar o presente para as crianças? O que 

representam as vaias das outras crianças em relação à Cema (2001, p. 29)? A 

figura do Papai Noel despertou nas crianças que sentimentos? Quais passagens 

do conto de Geni Guimarães exemplificam a idéia de repulsa que a narradora 

sentiu pela madame? Em nossa sociedade atual, é comum um comportamento 



como o da personagem branca do conto de Geni em relação aos negros? No 

conto  “Circo”  (VILELA,  2005),  o  que  representa  o  fato  de  “Papai”  -  um 

substantivo comum - aparecer sempre com letra maiúscula? Para o garoto, 

quais os sentidos expressos pela palavra “circo”? O que significam os trechos 

“ele não estava com a cara muito boa” e sua barba crescida”? (2005, p. 43) 

Qual característica pode ser dada ao comportamento das personagens adultas 

dos  dois  contos?  Na  obra  “Grupo  de  meninas”  (PORTINARI,  1940):  Quais 

sentidos estão expressos na forma como a menina olha?  Quais relações são 

possíveis  estabelecer  entre  as  três  obras  aqui  discutidas?  Quais  sensações 

transmitem as  cores  escolhidas  pelo  pintor?  Como se  manifestam as  duas 

personagens que estão em primeiro plano na tela em relação as que estão em 

segundo plano? Qual o sentido social dessa obra?

Já  a  análise  externa  se  deu  a  partir  do  estudo  dos  contextos 

sócio-históricos de produção de cada texto escolhido para a realização desse 

trabalho.  Em que  épocas  viveram os  autores  de  “Fim  dos  meus  natais  de 

macarronadas”,  “Circo”,  “Grupo  de  meninas”?  Em que  situação  histórica  e 

época literária produziram suas obras? Como viviam? Como cada autor tratou 

do tema? Por que criaram suas personagens e seus discursos com aquelas 

características? Enfim, a partir  da leitura, dialogamos e interagimos com os 

autores, as obras, a época em que foram produzidas e os alunos da classe 

criando  relações  dos  textos  com  o  contexto  presente  da  leitura  para 

compreendê-los melhor.

DIÁLOGO NA CONTEMPORANEIDADE

Muitas vezes ouvimos em nossa vida atual as pessoas dizerem 

sobre a falta de tempo que têm para o diálogo com o outro, para uma conversa 

despreocupada de fim de tarde. Não se vêem mais, até mesmo nas pequenas 

cidades,  aqueles  banquinhos  na  calçada  da  rua  em  que  os  vizinhos  se 

sentavam e ali ficavam jogando conversa fora. Hoje, a impressão que temos é 

de que os diálogos, as atitudes, os relacionamentos pessoais são fragmentados 

e acontecem de forma muito rápida. Mas o que isso tem a ver com contos? 



Para  respondermos  a  essa  questão,  apoiamo-nos  em  Simon 

(1999),  que  discorre  em sua  tese  de  doutorado  Além do  Visível:  Contos 

Brasileiros e Imagens na Era do Pós-Modernismo sobre três características dos 

contos  contemporâneos:  o  recorte  (fragmentação),  a  velocidade  e  a 

intensidade.

A fragmentação, ou seja, o recorte que está presente em nossas 

conversas cotidianas, nos diálogos virtuais, nos relacionamentos pessoais, na 

cultura contemporânea, na programação das redes televisivas, enfim, na nossa 

realidade  social,  caracteriza  o  conto  não  só  pelos  limites  de  extensão  do 

gênero, mas pelo fato de representar, a partir de sua temática, a fragmentação 

que constitui mundo e contexto atuais sensibilizando o leitor para algo que 

está além do texto. Assim, é possível afirmarmos que a fragmentação presente 

nos contos contemporâneos não é casual;

[...] haveria também uma intencionalidade no processo de recorte 
com fins específicos. Dessa forma, o fragmento não é gratuito, 
mas  moldado  de  modo  a  gerar  resultados  que  não  seriam 
atingidos com uma exposição mais baseada na seqüência ou na 
integralidade. (SIMON, 1999, p. 66)

Em “Circo”, de Luiz Vilela, os períodos longos propiciam ao conto 

recorte  e  velocidade.  As  imagens  são  mostradas  através  de  um  garoto 

narrador-personagem que, eufórico com a chegada do circo, vai relatando a 

passagem de seus integrantes a partir da descrição de imagens entrecortadas 

e deixando visível o desejo crescente de assistir ao espetáculo. Faz esse relato 

de  forma  rápida  e  fragmentada,  com várias  repetições  da  conjunção  e  do 

advérbio depois. É fascinação do menino, alegria, vontade e, ao mesmo tempo, 

medo de tocar no que lhe parecia sonho. 

[...]  Ele já estava na esquina e  eu trepei  no muro pra ver ele 
passar e então ele veio passando com a perua de alto-falante na 
frente  de  tudo,  depois  o  palhaço  comprido  e  pernas  de  pau 
tocando um tamborzinho, pim pim pim, e o palhaço anãozinho 
tocando um tamborzão, pom pom pom, era engraçado, depois a 
moça que era a moça do trapézio no jipe enfeitado com fitas de 
muitas  cores,  depois  a  jaula  com  o  leão  desenhada  com 
soldadinhos de cara gordinha, o leão deitado só olhando, era de 



fazer medo na gente, e depois atrás de tudo o elefante cor de 
barro  andando  pesadão,  balançando  a  cabeça,  eu  gritei:  ô 
elefantão! e desci  do muro e fui  pro meio da meninada andar 
atrás dele, que parecia muito mansinho, e eu quis encostar a mão 
nele,  mas não encostei  de medo dele fazer  alguma coisa [...]. 
(VILELA, 2005, p. 41)

Ainda sobre a velocidade presente nos contos contemporâneos, 

em “Circo”, podemos afirmar que essa particularidade se manifesta a partir do 

uso constante do diálogo que se caracteriza pela agilidade e rapidez na troca 

de  falas  entre  as  personagens  predominando  o  coloquialismo  e  a  estreita 

relação com a oralidade. Vejamos um trecho do conto que mostra a conversa 

entre o pai e a mãe:

__ Regina, você não pegou meu terno no tintureiro, não? __ ele 
falou com Mamãe, que estava na cozinha. 

__ Seu terno? Ô João... esqueci...

__ Esqueceu?

__ Esqueci...

__ Não ter falei pra pegar ele lá?

__ Mas eu esqueci, João; tenho culpa de esquecer?

__ Te falei mais de três vezes. E agora, como que eu vou à reunião 
amanhã? (VILELA, 2005, p. 43)

O recorte  está  ligado à  idéia  de  velocidade e,  no  conto,  esta 

característica mostra-se essencial, pois, livre dos adornos, torna-se dinâmico e, 

sendo breve, evita a interrupção da leitura. Desta forma, esse gênero seduz 

nossos estudantes que, muitas vezes, não têm o hábito da ler.

Outra  característica  do  conto  contemporâneo é  a  intensidade, 

que está relacionada à idéia de velocidade, ou seja, dos contos sem muitos 

“detalhes e floreios” (Simon, 1999, p. 78). Essa particularidade concretiza-se 

na compactação e nos efeitos que o autor quer causar no leitor. Como afirma o 

professor Luiz Carlos Simon, 



A incumbência do contista é dirigir toda a linguagem – frases e 
palavras, inclusive –, todos os eventos, para que estes estejam a 
serviço do efeito único preestabelecido. Desse modo, nem mesmo 
uma palavra isoladamente estará livre da intensidade que deve 
habitar cada espaço – por menor que seja – do conto. (1999, p. 
77)

Assim, Luiz Vilela, ao construir seu conto “Circo” a partir de um 

narrador-personagem que além de revelar  um conflito  interno se  utiliza  do 

discurso indireto-livre,  expõe os fatos e os sentimentos em um enredo que 

prende a atenção do leitor e não só o transporta para o espaço onde se passa a 

história – a casa – como também para o íntimo do menino que deseja ir ao 

circo, mas devido à aspereza e brutalidade do pai, acaba sem coragem de falar 

o que tanto queria. 

Não há uma só palavra desse conto que não esteja carregada de 

intensidade. A palavra “circo”, por exemplo, é a figura que representa toda a 

emoção e a alegria extravasada do garoto. Já as expressões “ele não estava 

com a cara muito boa” e “não falei nada” exprimem a idéia de excesso de 

trabalho  e  estresse  do  pai  e  de  submissão  e  repressão  do  garoto, 

respectivamente.  O  termo  “relógio”,  que  aparece  duas  vezes  no  texto, 

representa, inicialmente, ainda presentes no garoto, a ansiedade e a esperança 

de ir ao circo e, mais tarde, torna-se a constatação da realidade: “O relógio da 

copa bateu três horas. As músicas pararam pra começar” (VILELA, 2005, p. 

45). O espetáculo começara. É o fim da esperança. É a decepção.

Quem lê esse conto vive desde o início toda a euforia do menino 

ao  ver  o  circo  passar  pela  cidade.  As  cenas,  que  inicialmente  ocorrem no 

terreiro da casa e depois na rua com o garoto e seus amigos andando atrás dos 

integrantes  do circo,  terminam no quarto,  lugar em que sozinho,  o menino 

chora e revela toda a sua angústia. O anseio dessa criança por ir  ao circo, 

poder se divertir e a agonia da personagem, que é oprimida e sufocada pelo 

pai que não dialoga com o filho e ainda o faz emudecer são fatos que tocam o 

leitor.



DIALOGANDO SOBRE O ESTRANHO

Também sobre  as  questões  pós-modernistas  pertinentes  a  um 

dos  textos  escolhidos  para  análise,  podemos  incluir  um  item  bastante 

interessante  sobre  o  qual  Bauman  discorre:  a  criação  e  anulação  dos 

estranhos:

Todas  as  sociedades produzem estranhos.  Mas  cada sociedade 
produz a sua própria espécie de estranhos [...]. Se os estranhos 
são as pessoas que não se encaixam no mapa cognitivo, moral ou 
estético do mundo – num desses mapas, em dois ou em todos 
três; se eles, portanto, por sua simples presença, deixam turvo o 
que deve ser transparente [...]; se eles poluem a alegria com a 
angústia [...]; geram a incerteza, que por sua vez dá origem ao 
mal-estar  de  se  sentir  perdido  –  então  cada sociedade  produz 
esses estranhos.  Ao mesmo tempo que traça suas fronteiras e 
desenha seus mapas cognitivos, estéticos e morais, ela não pode 
senão gerar pessoas que encobrem limites julgados fundamentais 
para a sua vida ordeira e significativa, sendo assim acusadas de 
causar a experiência do mal-estar como a mais dolorosa e menos 
tolerável. (1998, p. 27)

As  reflexões  de  Gizêlda  Melo  do  Nascimento,  em  seu  artigo 

“Poéticas  Afro-femininas”  (2006),  sinalizam  também  para  essa  questão 

discutida por Bauman. A professora pesquisadora afirma que

Pertencer  a  uma  sociedade  ordenada  dentro  dos  moldes 
ocidentais  consiste  em viver  gerando  e  sofrendo intermináveis 
experiências de exceção. Tudo o que escapa ao que ela institui 
como  modelo  tornam-se  pontos  cuspidos  fora  de  sua  costura 
inflexivelmente reta; [...] Ser humano, em tal sociedade, significa 
carregar atributos ajustados a seu ideal de modelo. O que a sua 
imagem  não  se  assemelha,  terá  de  assimilar-se  sob  pena  de 
perder-se nos desvios de sua trajetória, porque o trem da História 
tem percurso reto, sectário, cego. E os pontos cuspidos fora de 
sua  costura  incontestavelmente  reta  não  são  poucos  nesta 
sociedade  que,  ao  discriminar,  sectarizar  e  hierarquizar,  forja 
seres ‘gauches’ que deverão permanecer ao largo de sua retidão. 
Mulheres,  negros,  crianças,  velhos,  nordestinos,  suburbanos, 
interioranos, homossexuais, orientais, etc, etc, etc... O rosário é 
infindável.  Viver  em tal  sociedade significa  realmente  atualizar 
discriminações, gerar seres periféricos [...]. (NASCIMENTO, 2006, 
p. 73,4)



Desta forma, é possível para nós fazermos uma relação entre o 

exposto por esses pesquisadores e a obra de Geni Guimarães escolhida para 

essa análise.

Geni  Guimarães  escreve  seu  conto  “Fim  dos  meus  natais  de 

macarronadas”  em  primeira  pessoa  e  com  verbos  no  pretérito  perfeito  e 

imperfeito.  Estas  escolhas  mostram  o  teor  autobiográfico  do  conto.  A 

personagem / autora é de cor negra, pertencente a uma família de baixo poder 

aquisitivo que vivia na zona rural em uma propriedade que não era sua.

O natal, apesar de toda a simplicidade da família, representava 

um dia muito especial, em que a mesa era farta e tinha o que se mais gostava: 

macarronada  vermelha  de  massa.  As  crianças  não  esperavam  presentes, 

brinquedos.  O natal  era dia de “comer gostoso” (2001,  p.  27).  Sempre era 

assim. Até que um ano, na véspera do natal acontece o diferente, o estranho: 

uma  senhora  rica  e  um  homem  vestido  de  Papai  Noel  aparecem  na  casa 

grande da colônia a fim de distribuírem brinquedos para as crianças.

As crianças de toda a colônia, inclusive Geni, Cema e Zezinho, 

vão com suas melhores roupas receber os brinquedos das mãos da tal mulher 

e durante a espera na fila, Cema, por ser especial, é vista como uma estranha 

pelas demais crianças: “Era Cema chorando, urinando nas pernas, e a garotada 

vaiando o despudor dela” (2001, p. 29). As vaias revelam o desprezo que as 

outras  crianças  sentiram  naquele  momento  pela  garota.  Seria  Cema  uma 

estranha também em nossa atual sociedade? Esta questão provocaria uma boa 

discussão em sala de aula.

Após  a  “eterna”  espera  naquela  fila  de  criançada  excitada,  a 

garota Geni e seus irmãos vêem chegar num caminhão a mulher e o Papai 

Noel. Esta figura lhes causa desconfiança, medo, cisma. Ele era um estranho 

para elas, afinal nunca tinham visto um Papai Noel. No entanto, as crianças 

acabam  se  aproximando  daquele  homem  e,  acreditando  que  mal  ele  não 

poderia fazer, anulam o que lhes parecia estranho. 

Quando  chega  a  vez  de  Geni  e  seus  irmãos  receberem  os 



presentes,  percebemos  as  conseqüências  da  criação  e  a  anulação  dos 

estranhos em nossa sociedade. Cema foi colocada pela irmã mais velha para 

receber primeiro o presente, mas a mulher, ao se deparar com a garota negra 

e especial, 

Fitou-a com nojo, medo, repúdio, ódio, sei lá. Deu um passo para 
trás  e  quase  jogou  o  pacote  na  cara  de  Cema.  Virou-se 
apressadamente, sem ao menos o riso fabricado. Sem ao menos 
atirar-lhe o beijo hipócrita, frio, triste (GUIMARÃES, 2001, p. 30).

Essa atitude encerra todo o sentimento contrário da mulher com 

relação à garota, que é vista como uma estranha. Não podendo desaparecer 

com essa estranha ou expulsá-la, a personagem que, aparentemente, possui o 

poder, usa a estratégia da exclusão e reprova Cema quando lhe nega o beijo, 

mesmo que hipócrita, e ignora, anula a presença da menina ali, mantendo-a à 

parte. Para aquela mulher, Cema não se encaixava “no mapa cognitivo, moral 

ou estético do mundo” (BAUMAN, 1998, p. 27). 

Esse  fato  doloroso  e  intolerável  marcou  profundamente  a 

memória de Geni,  que naquele momento sentiu repulsa pela mulher,  “uma 

enorme dor de cabeça, vontade de urinar ali mesmo sobre a terra ardente e os 

bicos  dos  sapatos  dela”  (GUIMARÃES,  2001,  p.  30).  Sabia  que não  poderia 

vencer o preconceito, o sentimento de exclusão que emanava daquela mulher; 

assim como também sabia que não conseguiria transformá-la em uma pessoa 

que compreendesse que a convivência com o outro se dá pela diferença, pois

A reconstrução cultural tem limites que nenhum esforço poderia 
transcender. Certas pessoas nunca serão convertidas em alguma 
coisa mais do que são. Estão, por assim dizer, fora do alcance do 
reparo. (BAUMAN, 1998, p. 29)

Aquela  mulher,  na  posição  de  um estranho,  foi  a  responsável 

pelo fim de todos os natais de alegria e simplicidade que Geni teve e viria a ter. 

A macarronada, certamente, a partir daquele natal não teria mais o mesmo 



sabor em toda a vida da personagem / autora: “Ela toda rebocando o meu 

tempero e encurtando a minha infância. Era ela matando todos os meus natais 

de macarronada” (GUIMARÃES, 2001, p. 31).

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Desenvolver com nossos alunos um trabalho relacionado à leitura 

de  contos  de  escritores  brasileiros  contemporâneos,  com  atividades 

envolvendo simultaneamente  os  outros  eixos  do ensino  da  língua materna, 

serviu  para  nós  como  base  para  algumas  reflexões  sobre  a  nossa  prática 

docente. 

Uma delas é que os nossos alunos gostam de ler textos literários, 

o  que  precisamos  é  mudar  nossa  metodologia  procurando  estratégias 

diferentes que chamem a atenção e propiciem a eles um contato maior com 

esse tipo de texto. Um piquenique literário em um bosque, em uma praça da 

cidade ou às margens de um riacho, com ações bem planejadas, pode trazer 

resultados relevantes para quem quer formar leitores competentes.

A partir da leitura dos contos trabalhados tanto nas ações que se 

realizaram fora da sala de aula (piquenique literário, tenda da leitura e leitura 

em  casa)  quanto  nas  desenvolvidas  dentro  da  sala,  nossos  alunos  foram 

conduzidos a exporem as idéias dos textos contrapondo-as com as idéias da 

classe, analisaram as diferenças e semelhanças entre os contos e os outros 

gêneros  textuais  lidos,  discutiram  e  argumentaram  sobre  questões 

relacionadas ao preconceito de cor e de classe social que ainda é perceptível 

em  nossa  sociedade  e  as  situações  de  exercício  de  poder  de  alguns 

personagens  por  serem  sujeitos  de  determinada  cor,  fazerem  parte  de 

determinada classe social ou, ainda, por ocuparem determinada posição dentro 

da  família.  Com  atividades  freqüentes  e  bem  elaboradas  privilegiando  a 

oralidade,  os  alunos  saíram daquele  estado  de  timidez  e  tomaram tanto  o 

gosto pela fala planejada que transformaram em peças teatrais três dos contos 

lidos, apresentaram-nas à comunidade escolar e partiram para novas leituras 

do gênero. 



Outro  ponto  sobre  o  qual  podemos  refletir  é  o  que  trata  da 

produção textual. Observamos que todas as práticas de leitura que realizamos 

com  as  classes  favoreceram  a  escrita.  Os  alunos  tiveram  ampliados  seus 

conhecimentos  sobre  os  contos,  os  temas  abordados,  as  características  do 

gênero e os autores, tiveram um propósito para a produção e tudo isso foi 

fundamental  para  que  o  processo  de  escrita  de  contos,  ao  final  de  nossa 

proposta de intervenção, fosse bem sucedido e concluíssemos nossos trabalhos 

com a  produção  do  livro  “Nosso  jeito  de  contar”,  que  traz  os  textos  e  as 

ilustrações dos alunos envolvidos na proposta.

Com essa breve exposição, esperamos contribuir para o trabalho 

com a leitura e a interpretação de contos brasileiros contemporâneos em sala 

de  aula,  oportunizando  ao  nosso  estudante  sentir  o  prazer  de  ler  textos 

literários, dialogar com outros textos que circulam socialmente e relacioná-los, 

a partir de seus temas, com questões que fazem parte da vida atual, sejam 

elas  a criação ou anulação dos estranhos,  a velocidade,  a fragmentação,  a 

intensidade. 

Os  dois  contos  aqui  discutidos  evidenciam  a  visão  de  seus 

autores sobre alguns aspectos da infância e podemos concluir a partir desses 

textos trabalhados que a mesma tirania exercida pelo pai sobre o filho, em 

“Circo”, e pela madame sobre as crianças pobres e negras, em “Fim dos meus 

natais de macarronadas”, muitas vezes é também exercida pela sociedade em 

relação  aos  negros  e  às  minorias,  quando  essas  pessoas  são  anuladas 

socialmente sendo negado a elas o direito de expressarem suas vozes. E essa 

questão foi observada pelos alunos.

Queremos dizer ainda que, a partir da competência em leitura, 

podemos oportunizar  aos  nossos  estudantes  uma melhor  compreensão  das 

transformações sociais e levá-los a uma reflexão crítica sobre a realidade. Além 

disso, é possível construirmos uma visão mais ampla sobre alguns aspectos da 

vida contemporânea, como a criação dos estranhos, e considerar a escritora 

Geni Guimarães uma estranha em nossa sociedade. Afinal, o que normalmente 

temos em relação à literatura afro-brasileira são textos escritos por brancos 

falando  sobre  negros,  ou  seja,  os  negros  são  apenas  personagens.  Geni 

Guimarães revela-se no contexto da produção afro-feminina no Brasil, com seu 



discurso  hábil,  comovente,  apaixonante  e  resistente,  como  uma  pessoa 

emancipada  e  desafiadora  e  como  imagem  representativa  dos  afro-

descendentes. Geni é diferente, é estranha à normalidade, porque conta sua 

história  de  menina/mulher  negra  sofrida,  mas  como  uma  vencedora.  Além 

disso,  faz-nos,  através  de  seus  contos  esteticamente  bem  elaborados, 

reconhecê-la,  e  não  só  ela,  mas  toda  a  nossa  população  negra  e  afro-

descendente, como digna de admiração e valorização de sua identidade afro-

brasileira. E essa diferença, ou melhor, essa estranheza de Geni,  é daquela 

preciosa, e necessita de proteção e de cultivo para que a nossa sociedade seja, 

então, mais sábia, mais rica. 
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