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Resumo 
 

O presente artigo pretende investigar as formas de representação da realidade multicultural 
engendrada pela literatura brasileira contemporânea em relação a outras modalidades 
culturais, no que se refere aos conceitos de identidade e alteridade, com vistas a produzir 
material para o ensino da literatura, sintonizado com os tempos que correm. Investigar as 
formas que a literatura assume na contemporaneidade e a importância da renovação dos 
parâmetros como aspecto determinante na formação de dos leitores contemporâneos.  

Formar leitores de literatura na contemporaneidade relaciona-se diretamente à formação do 
gosto pela leitura, relacionada a outras formas culturais consumidas pelos jovens de hoje. 
Considerando-se que toda prática pedagógica deve partir do concreto para o abstrato, do 
próximo para o distante, a proposta pretende associar formas culturais familiares aos jovens 
contemporâneos à literatura atual e, por extensão, à literatura em geral. 

Assim, o trabalho busca contribuir, a partir de uma perspectiva multiculturalista e 
transdisciplinar, para o entendimento da alteridade brasileira contemporânea e a investigação 
das formas de representação da realidade multicultural engendradas pela literatura brasileira 
contemporânea, com vistas à melhoria do ensino da Literatura na escola de nível básico. 

O Projeto foi desenvolvido em três etapas: 

1ª Etapa: organização do substrato teórico eleito no que diz respeito aos conceitos 

definidos nos objetivos.  

 2ª Etapa: leitura e estudo das obras, já mapeadas, de autores da literatura brasileira 

contemporânea. 

3ª Etapa: levantamento de outras formas culturais que apresentem temáticas 

relacionadas às obras literárias brasileiras contemporâneas. 

4ª Etapa: relacionar os produtos culturais elencados às obras de forma a fornecer 

materiais para uso pedagógico.  
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5ª Etapa: produção de artigos para divulgação dos resultados. 
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