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1. Introdução e Objetivos

3. Resultados e discussão

O Café de Ideias é um projeto de extensão desenvolvido no

Café de Ideias tem proporcionado conhecimento, troca de saberes

Instituto Federal do Paraná- campus Paranavaí, com três edições

e interação entre pessoas de diferentes faixas etárias: jovens es-

anuais desde 2018. A proposta nasceu a partir de práticas literá-

tudantes do ensino médio (foco do projeto), adultos e idosos.

rias exitosas em sala de aula que foram ampliadas e adaptadas

para alcançarem um público maior. Baseado nos documentos ofi-
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4. Conclusão

ciais como as Orientações Curriculares para o Ensino Médio

Os resultados têm sido positivos e seus efeitos são perceptíveis

(2006) e a Base Nacional Curricular Comum (2017), a Teoria da

especialmente nos discentes (do campus) participantes: aquisição

Literatura,

e ampliação de conhecimentos acadêmicos e culturais. Impulsio-

os

Estudos

Culturais

e

os

Pós-

coloniais, o Café de Ideias tem promovido rodas de conversas

nado pelos bons resultados, o projeto segue promovendo pelos

com objetivo de expandir os horizontes de reflexão sobre leitura

caminhos possíveis leitura literária, saberes e cidadania.

literária e atrair cada vez mais pessoas interessadas em pensar a
obra como produto/reflexo, ainda que sem compromisso direto

com a realidade, de um contexto social, cultural e histórico.
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